
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE
Aceste evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru a utiliza DEXILANT 
în siguranță și în mod eficient. Consultați informațiile complete de prescriere 
pentru DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII -----------------------
• Malignitate gastrică: răspunsul simptomatic cu DEXILANT nu 

exclude prezența malignității gastrice. (5,1)
• Clostridium difficilediaree asociată : Terapia cu IPP poate fi 

asociată cu risc crescut deClostridium difficilediaree asociată. 
(5,2)

• Fractură osoasă: Terapia IPP pe termen lung și cu doze zilnice multiple poate fi 
asociată cu un risc crescut de fracturi legate de osteoporoză la șold, încheietura 
mâinii sau coloana vertebrală. (5,3)

• Hipomagnezemie : Hipomagnezemia a fost raportată rar în 
cazul tratamentului prelungit cu IPP. (5,4)

DEXILANT (dexlansoprazol) capsule cu eliberare întârziată pentru uz oral.

Aprobare inițială din SUA: 1995 (lansoprazol)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MODIFICĂRI MAJORE RECENTE--------------------- 
------ Avertismente și precauții

Clostridium difficilediaree asociată (5.2) 
Utilizarea concomitentă a DEXILANT cu

Metotrexat (5,5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE ------------------ ----------- 
Reacții adverse cel mai frecvent raportate (≥2%): diaree, dureri abdominale, 
greață, infecții ale tractului respirator superior, vărsături și flatulență. (6,1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE----------------- -------- 

DEXILANT este un inhibitor al pompei de protoni (PPI) indicat pentru:
• Vindecarea tuturor gradelor de esofagită erozivă (EE). (1,1)
• Menținerea vindecării EE și ameliorarea arsurilor la stomac. (1,2)
• Tratarea arsurilor la stomac asociate cu boala de reflux 

gastroesofagian neerozivă simptomatică (GERD). (1,3)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. la 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 3327) 
sau FDA la 1-800-FDA-1088 sau www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE ----------------------
• Vindecarea EE : 60 mg o dată pe zi timp de până la 8 săptămâni. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE------------------ -------------
• Atazanavir : Nu se administrează concomitent cu DEXILANT 

deoarece concentrațiile sistemice de atazanavir pot fi scăzute 
substanțial. (7,1)

• Medicamente cu absorbție dependentă de pH (de exemplu, esteri de ampicilină, 
digoxină, săruri de fier, ketoconazol) : DEXILANT poate interfera cu absorbția 
medicamentelor pentru care pH-ul gastric este important pentru 
biodisponibilitate. (7,1)

• Warfarină : Pacienții care iau concomitent warfarină pot necesita monitorizare 
pentru creșterea raportului internațional normalizat (INR) și a timpului de 
protrombină. (7,2)

• Tacrolimus : Utilizarea concomitentă de tacrolimus poate crește 
concentrațiile de tacrolimus în sânge. (7,3)

• Metotrexat : DEXILANT poate crește nivelurile serice de 
metotrexat (7.5)

• Menținerea EE vindecată : 30 mg o dată pe zi timp de până la 6 luni. 
(2.1)

• BRGE simptomatică neerozivă : 30 mg o dată pe zi timp de 4 săptămâni. 
(2.1)

• Insuficiență hepatică : Luați în considerare doza zilnică maximă de 30 mg 
pentru pacienții cu insuficiență hepatică moderată (Child-Pugh Clasa B). Nu 
au fost efectuate studii la pacienții cu insuficiență hepatică severă (Child-
Pugh Clasa C). (2,2, 8,7)

• DEXILANT poate fi luat indiferent de alimente. (2,3)
• DEXILANT trebuie înghițit întreg. Alternativ, capsulele pot fi 

deschise, presarate pe o lingură de sos de mere și înghițite imediat. 
(2,3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TORI ---------------------
• Capsule cu eliberare întârziată: 30 mg și 60 mg. (3) Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR și 

ghidul de medicamente aprobat de FDA. Revizuit: septembrie 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII------------------- ------------
• Pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la orice componentă a

formulare. (4)
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE ION

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

1.1 Vindecarea esofagitei erozive
DEXILANT este indicat pentru vindecarea tuturor gradelor de esofagită erozivă (EE) timp de până la 8 săptămâni.

1.2 Menținerea esofagitei erozive vindecate
DEXILANT este indicat pentru a menține vindecarea EE și ameliorarea arsurilor la stomac timp de până la 6 luni.

1.3 Boala de reflux gastroesofagian non-erozivă simptomatică
DEXILANT este indicat pentru tratamentul arsurilor la stomac asociate cu boala de reflux gastroesofagian (GERD) neerozivă simptomatică timp de 4 săptămâni.

2 DOZAJ SI ADMINISTRARE

2.1 Doza recomandată
DEXILANT este disponibil sub formă de capsule în doze de 30 mg și 60 mg pentru uz adult. Instrucțiunile de utilizare pentru fiecare indicație sunt rezumate în Tabelul 1.

Tabelul 1: Recomandări de dozare a DEXILANT
Indicaţie Doza recomandată Frecvență

Vindecarea EE 60 mg O dată pe zi timp de până la 8 săptămâni

Menținerea EE vindecată
și ameliorarea arsurilor la stomac

30 mg Odata pe zi*

Neeroziv simptomatic
BRGE

30 mg O dată pe zi timp de 4 săptămâni

* Studiile controlate nu s-au extins peste 6 luni.

2.2 Insuficiență hepatică
Nu este necesară nicio ajustare pentru DEXILANT pentru pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (Child-Pugh Clasa A). Luați în considerare o doză zilnică maximă 
de 30 mg pentru pacienții cu insuficiență hepatică moderată (Child-Pugh Clasa B). Nu au fost efectuate studii la pacienții cu insuficiență hepatică severă (Child-Pugh 
Clasa C)[vezi Utilizare în populații specifice (8.7) și Farmacologie clinică (12.3)].

2.3 Informații importante de administrare 
DEXILANT poate fi luat indiferent de alimente. 
DEXILANT trebuie înghițit întreg.

• Alternativ, capsulele DEXILANT pot fi administrate după cum urmează:
− Capsulă deschisă;
− Se presara granule intacte pe o lingura de sos de mere;
‒ Înghițiți imediat. Granulele nu trebuie mestecate.

3
• Capsulele cu eliberare întârziată de 30 mg sunt opace, albastre și gri, cu TAP și „30” imprimate pe capsulă.
• Capsulele de 60 mg cu eliberare întârziată sunt opace, albastre, cu TAP și „60” inscripționat pe capsulă.

FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

4
DEXILANT este contraindicat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la oricare component al formulării[vezi Descriere (11)]. Hipersensibilitate și 
anafilaxie au fost raportate la utilizarea DEXILANT[vezi Reacții adverse (6.1)].

CONTRAINDICAȚII

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Malignitate gastrică
Răspunsul simptomatic cu DEXILANT nu exclude prezența malignității gastrice.

5.2Clostridium dificilDiaree asociată
Studiile observaționale publicate sugerează că terapia cu IPP precum DEXILANT poate fi asociată cu un risc crescut deClostridium difficilediaree asociată, în 
special la pacienţii internaţi. Acest diagnostic ar trebui luat în considerare pentru diareea care nu se ameliorează[vezi Reacții adverse (6.2)].

Pacienții ar trebui să utilizeze cea mai mică doză și cea mai scurtă durată a terapiei cu IPP adecvate afecțiunii tratate.

5.3 Fractura osoasă
Mai multe studii observaționale publicate sugerează că terapia cu IPP poate fi asociată cu un risc crescut de fracturi ale șoldului, încheieturii mâinii sau coloanei 
vertebrale legate de osteoporoză. Riscul de fractură a fost crescut la pacienții cărora li s-a administrat doze mari, definite ca doze zilnice multiple și terapie cu IPP 
pe termen lung (un an sau mai mult). Pacienții ar trebui să utilizeze cea mai mică doză și cea mai scurtă durată de terapie cu IPP adecvate afecțiunilor tratate. 
Pacienții cu risc de fracturi legate de osteoporoză trebuie gestionați conform ghidurilor de tratament stabilite[vezi Dozare și administrare (2) și Reacții adverse (6)].

5.4 Hipomagnezemie
Hipomagnezemia, simptomatică și asimptomatică, a fost raportată rar la pacienții tratați cu IPP timp de cel puțin trei luni, în majoritatea cazurilor după 
un an de terapie. Evenimentele adverse grave includ tetanie, aritmii și convulsii. La majoritatea pacienților, tratamentul hipomagnezemiei a necesitat 
înlocuirea magneziului și întreruperea IPP.

Pentru pacienții care se estimează că urmează un tratament prelungit sau care iau IPP cu medicamente precum digoxina sau medicamente care pot provoca hipomagnezemie (de 
exemplu, diuretice), profesioniștii din domeniul sănătății pot lua în considerare monitorizarea nivelurilor de magneziu înainte de inițierea tratamentului cu IPP și periodic.[vezi Reacții 
adverse (6.2)].

ID de referință: 3193076



Pagina 3 din 15

5.5 Utilizarea concomitentă a DEXILANT cu metotrexat
Literatura sugerează că utilizarea concomitentă a IPP cu metotrexat (în primul rând la doze mari; vezi informațiile de prescriere a metotrexatului) poate crește și prelungi 
nivelurile serice de metotrexat și/sau metabolitul acestuia, ceea ce poate duce la toxicități ale metotrexatului. În cazul administrării de doze mari de metotrexat, la unii pacienți 
poate fi luată în considerare o retragere temporară a IPP.[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.5)].

6 REACTII ADVERSE

6.1 Experiență în studiile clinice
Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate 
direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practică.

Siguranța DEXILANT a fost evaluată la 4548 de pacienți în studii clinice controlate și necontrolate, inclusiv 863 pacienți tratați timp de cel puțin 6 luni și 203 pacienți 
tratați timp de un an. Pacienții aveau vârste cuprinse între 18 și 90 de ani (vârsta medie 48 de ani), cu 54% femei, 85% caucaziene, 8% negre, 4% asiatice și 3% din 
alte rase. Au fost efectuate șase studii clinice controlate randomizate pentru tratamentul EE, menținerea EE vindecată și BRGE simptomatică, care au inclus 896 
pacienți tratați cu placebo, 455 pacienți cu DEXILANT 30 mg, 2218 pacienți cu DEXILANT 60 mg și 1363 pacienți cu lansoprazol 30 mg. odata pe zi.

Cele mai frecvente reacții adverse raportate
Cele mai frecvente reacții adverse (≥2%) care au apărut la o incidență mai mare pentru DEXILANT decât placebo în studiile controlate sunt prezentate în Tabelul 
2.

Tabelul 2: Incidența reacțiilor adverse în studiile controlate
Placebo DEXILANT

30 mg
(N=455)

%

DEXILANT
60 mg

(N=2218)
%

DEXILANT
Total

(N=2621)
%

Lansoprazol
30 mg

(N=1363)
%

(N=896)
%Reacție adversă

Diaree 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Durere abdominală 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

Greaţă 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Căile respiratorii superioare

Infecţie
0,8 2.9 1.7 1.9 0,8

Vărsături 0,8 2.2 1.4 1.6 1.1
flatulență 0,6 2.6 1.4 1.6 1.2

Reacții adverse care au dus la întreruperea tratamentului
În studiile clinice controlate, cea mai frecventă reacție adversă care a condus la întreruperea tratamentului cu DEXILANT a fost diareea (0,7%).

Alte reacții adverse
Alte reacții adverse care au fost raportate în studiile controlate cu o incidență mai mică de 2% sunt enumerate mai jos în funcție de sistem: 
Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic:anemie, limfadenopatie
Tulburări cardiace:angină, aritmie, bradicardie, dureri toracice, edem, infarct miocardic, palpitații, tahicardie Tulburări ale 
urechii și ale labirintului:dureri de urechi, tinitus, vertij Tulburări endocrine:guşă

Tulburări oculare:iritarea ochilor, umflarea ochilor
Tulburări gastrointestinale:disconfort abdominal, sensibilitate abdominală, fecale anormale, disconfort anal, esofag Barrett, bezoar, zgomote intestinale anormale, 
miros de respirație, colită microscopică, polip colonic, constipație, gură uscată, duodenită, dispepsie, disfagie, enterită, eructație, esofagie, polip gastric, gastrită, 
gastroenterită, tulburări gastrointestinale, tulburări de hipermotilitate gastrointestinală, BRGE, ulcere și perforații gastrointestinale, hematemeză, hematochezie, 
hemoroizi, golire gastrică afectată, sindrom de colon iritabil, scaune mucoase, vezicule ale mucoasei bucale, defecare dureroasă, hemoroizii rectale, parhezitate 
orală, profunzime vomita
Tulburări generale și condiții la locul de administrare:reacție adversă la medicament, astenie, durere în piept, frisoane, senzație anormală, inflamație, inflamație a 
mucoasei, nodul, durere, pirexie
Tulburări hepatobiliare:colici biliare, colelitiază, hepatomegalie 
Tulburări ale sistemului imunitar:hipersensibilitate
Infecții și infestări:infectii cu candida, gripa, rinofaringita, herpes oral, faringita, sinuzita, infectie virala, infectie vulvo-vaginala Vătămare, otrăvire 
și complicații procedurale:căderi, fracturi, entorse articulare, supradozaj, dureri procedurale, arsuri solare
Investigatii de laborator:ALP crescut, ALT crescut, AST crescut, bilirubina scazuta/creste, creatinina sanguina crescuta, gastrina din sange crescuta, glicemia 
crescuta, potasiul sanguin crescut, testul functiei hepatice anormale, numarul trombocitelor scazut, proteina totala crescuta, cresterea in greutate

Tulburări de metabolism și nutriție:modificări ale apetitului, hipercalcemie, hipokaliemie
Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv:artralgie, artrită, crampe musculare, dureri musculo-scheletice, mialgie
Tulburări ale sistemului nervos:alterarea gustului, convulsii, amețeli, dureri de cap, migrene, tulburări de memorie, parestezii, hiperactivitate psihomotorie, 
tremor, nevralgie trigemenă
Tulburari psihiatrice:vise anormale, anxietate, depresie, insomnie, modificări ale libidoului 
Tulburări renale și urinare:disurie, urgență a micțiunii
Tulburări ale sistemului reproducător și ale sânilor:dismenoree, dispareunie, menoragie, tulburări menstruale
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale:aspirație, astm, bronșită, tuse, dispnee, sughiț, hiperventilație, congestie căilor respiratorii, dureri în gât

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat:acnee, dermatită, eritem, prurit, erupție cutanată, leziune cutanată, urticarie Tulburări 
vasculare:tromboză venoasă profundă, bufeuri, hipertensiune arterială

Reacțiile adverse suplimentare care au fost raportate într-un studiu necontrolat pe termen lung și care au fost considerate legate de DEXILANT de către medicul 
curant au inclus: anafilaxie, halucinații auditive, limfom cu celule B, bursită, obezitate centrală, colecistită acută, deshidratare, diabet zaharat, disfonie, epistaxis, 
foliculită, gută, herpes zoster, hiperlipidemie, hipotiroidism, neutrofile crescute, scădere MCHC, neutropenie, tenesmus rectal, sindromul picioarelor neliniştite, 
somnolenţă, amigdalita.

ID de referință: 3193076
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Alte reacții adverse care nu au fost observate la DEXILANT, dar care apar la racemat lansoprazol pot fi găsite în informațiile de prescriere a 
lansoprazolului, secțiunea REACȚII ADVERSE.

6.2 Experiență post-marketing
Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul ulterioară aprobării DEXILANT. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiuni incerte, 
nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicamente.

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic:anemie hemolitică autoimună, purpură trombocitopenică idiopatică Tulburări ale 
urechii și ale labirintului:surditate Tulburări oculare:vedere încețoșată

Tulburări gastrointestinale:edem bucal, pancreatită
Tulburări generale și condiții la locul de administrare:edem facial Tulburări 
hepatobiliare:hepatită indusă de medicamente
Tulburări ale sistemului imunitar:șoc anafilactic (care necesită intervenție de urgență), dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică 
toxică (unele fatale)
Infecții și infestări: Clostridium difficilediaree asociată Tulburări de 
metabolism și nutriție:hipomagnezemie, hiponatremie Tulburări ale 
sistemului musculo-scheletic:fractură osoasă
Tulburări ale sistemului nervos:accident cerebrovascular, atac ischemic tranzitoriu 
Tulburări renale și urinare:insuficiență renală acută
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale:edem faringian, constricție în gât Tulburări ale 
pielii și țesutului subcutanat:erupție cutanată generalizată, vasculită leucocitoclastică

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Medicamente cu farmacocinetică de absorbție dependentă de pH
DEXILANT provoacă inhibarea secreției de acid gastric. Este posibil ca DEXILANT să scadă substanțial concentrațiile sistemice ale inhibitorului de protează HIV 
atazanavir, care depinde de prezența acidului gastric pentru absorbție și poate duce la pierderea efectului terapeutic al atazanavirului și la dezvoltarea rezistenței la 
HIV. Prin urmare, DEXILANT nu trebuie administrat concomitent cu atazanavir.

DEXILANT poate interfera cu absorbția altor medicamente în care pH-ul gastric este un determinant important al biodisponibilității orale (de exemplu, esteri de ampicilină, 
digoxină, săruri de fier, ketoconazol).

7.2 Warfarină
Administrarea concomitentă de DEXILANT 90 mg și warfarină 25 mg nu a afectat farmacocinetica warfarinei sau INR[vezi Farmacologie clinică (12.3)]. Cu toate acestea, au existat 
raportări de creștere a INR și a timpului de protrombină la pacienții cărora li se administrează concomitent IPP și warfarină. Creșterea INR și a timpului de protrombină poate 
duce la sângerare anormală și chiar la moarte. Pacienții tratați concomitent cu DEXILANT și warfarină ar putea fi nevoiți să fie monitorizați pentru creșterea INR și a timpului de 
protrombină.

7.3 Tacrolimus
Administrarea concomitentă de dexlansoprazol și tacrolimus poate crește concentrațiile de tacrolimus din sângele total, în special la pacienții cu transplant care 
metabolizează intermediari sau lenți ai CYP2C19.

7.4 Clopidogrel
Administrarea concomitentă de dexlansoprazol și clopidogrel la subiecții sănătoși nu a avut un efect important din punct de vedere clinic asupra expunerii la metabolitul activ al 
clopidogrelului sau la inhibarea trombocitară indusă de clopidogrel.vezi Farmacologie clinică (12.3)].Nu este necesară ajustarea dozei de clopidogrel atunci când este administrat 
cu o doză aprobată de DEXILANT.

7.5 Metotrexat
Rapoartele de caz, studiile de farmacocinetică populațională publicate și analizele retrospective sugerează că administrarea concomitentă de IPP și metotrexat (în primul rând la 
doze mari; vezi informațiile de prescriere a metotrexatului) poate crește și prelungi concentrațiile serice de metotrexat și/sau metabolitul său hidroximetotrexat. Cu toate 
acestea, nu s-au efectuat studii formale de interacțiune medicamentoasă a dozelor mari de metotrexat cu IPP[vezi Avertismente și precauții (5.5)].
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8.1 Sarcina

UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

Efecte teratogene
Sarcina Categoria B. Nu există studii adecvate și bine controlate cu dexlansoprazol la femeile gravide. Nu au existat efecte adverse fetale în studiile de reproducere la 
animale ale dexlansoprazolului la iepuri. Deoarece studiile de reproducere la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, DEXILANT trebuie 
utilizat în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

Un studiu de reproducere efectuat la iepuri la doze orale de dexlansoprazol de până la aproximativ 9 ori doza maximă recomandată de dexlansoprazol uman (60 mg pe zi) nu a 
evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de vătămare a fătului din cauza dexlansoprazolului. În plus, studiile de reproducere efectuate la șobolani gestante cu 
lansoprazol oral în doze de până la 40 de ori mai mari decât doza recomandată de lansoprazol uman și la iepuri gestante cu doze orale de lansoprazol de până la 16 ori mai mari 
decât doza recomandată de lansoprazol uman nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de afectare a făt din cauza lansoprazolului[vezi Toxicologie nonclinica 
(13.2)].

8.3 Mamele care alăptează
Nu se știe dacă dexlansoprazolul se excretă în laptele uman. Cu toate acestea, lansoprazolul și metaboliții săi sunt prezenți în laptele de șobolan după administrarea 
lansoprazolului. Deoarece multe medicamente sunt excretate în laptele uman și din cauza potențialului de tumorigenitate demonstrat pentru lansoprazol în studiile de 
carcinogenitate la șobolan[vezi Toxicologie nonclinica (13.1)], trebuie luată o decizie dacă se întrerupe alăptarea sau se întrerupe administrarea medicamentului, ținând cont de 
importanța medicamentului pentru mamă.

8.4 Utilizare pediatrică
Siguranța și eficacitatea DEXILANT la copii și adolescenți (cu vârsta sub 18 ani) nu au fost stabilite.
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8.5 Utilizare geriatrică
În studiile clinice cu DEXILANT, 11% dintre pacienți aveau vârsta de 65 de ani și peste. Nu s-au observat diferențe generale în ceea ce privește siguranța sau eficacitatea între 
acești pacienți și pacienții mai tineri, iar alte experiențe clinice raportate nu au identificat diferențe semnificative în răspunsuri între pacienții geriatrici și cei mai tineri, dar nu 
poate fi exclusă o sensibilitate mai mare a unor persoane mai în vârstă.[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

8.6 Insuficiență renală
Nu este necesară ajustarea dozei de DEXILANT la pacienții cu insuficiență renală. Farmacocinetica dexlansoprazolului la pacienții cu insuficiență renală nu este 
de așteptat să fie modificată, deoarece dexlansoprazolul este metabolizat pe scară largă în ficat în metaboliți inactivi și niciun medicament părinte nu este 
recuperat în urină după o doză orală de dexlansoprazol.[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

8.7 Insuficiență hepatică
Nu este necesară ajustarea dozei de DEXILANT la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (Child-Pugh Clasa A). DEXILANT 30 mg trebuie luat în 
considerare pentru pacienții cu insuficiență hepatică moderată (Child-Pugh Clasa B). Nu au fost efectuate studii la pacienții cu insuficiență 
hepatică severă (Child-Pugh Clasa C)[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

10 Supradozaj
Nu au existat raportări de supradozaj semnificativ de DEXILANT. Dozele multiple de DEXILANT 120 mg și o singură doză de DEXILANT 300 mg nu au dus la deces 
sau alte evenimente adverse severe. Cu toate acestea, au fost raportate evenimente adverse grave de hipertensiune arterială în asociere cu doze de două ori pe zi 
de DEXILANT 60 mg. Reacțiile adverse negrave observate la dozele de două ori pe zi de DEXILANT 60 mg includ bufeuri, contuzie, dureri orofaringiene și scădere în 
greutate. Nu este de așteptat ca dexlansoprazolul să fie eliminat din circulație prin hemodializă. Dacă apare un supradozaj, tratamentul trebuie să fie simptomatic 
și de susținere.

11 DESCRIERE
Ingredientul activ din capsulele cu eliberare întârziată DEXILANT (dexlansoprazol), un inhibitor al pompei de protoni, este (+)-2-[(R)-{[3-metil-4-(2,2,2 
trifluoretoxi)piridin-2-il] metil} sulfinil]-1H-benzimidazol, un compus care inhibă secreția de acid gastric. Dexlansoprazolul esteR-enantiomer al lansoprazolului (un 
amestec racemic alR- șiS-enantiomeri). Formula sa empirică este: C16H14F3N3O2S, cu o greutate moleculară de 369,36. Formula structurală este:

O
S

N
H
N

O CF3

N CH3

Dexlansoprazolul este o pulbere cristalină de culoare albă până la aproape albă, care se topește cu descompunere la 140°C. Dexlansoprazolul este liber 
solubil în dimetilformamidă, metanol, diclormetan, etanol și acetat de etil; şi solubil în acetonitril; ușor solubil în eter; și foarte puțin solubil în apă; și 
practic insolubil în hexan.

Dexlansoprazolul este stabil atunci când este expus la lumină. Dexlansoprazolul este mai stabil în condiții neutre și alcaline decât în   condiții acide.

DEXILANT este furnizat ca o formulă dublă cu eliberare întârziată în capsule pentru administrare orală. Capsulele conțin dexlansoprazol într-un amestec de două 
tipuri de granule acoperite enteric cu profiluri diferite de dizolvare dependente de pH[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

DEXILANT este disponibil în două doze: 30 mg și 60 mg, per capsulă. Fiecare capsulă conține granule acoperite enteric constând din dexlansoprazol 
(ingredient activ) și următoarele ingrediente inactive: sfere de zahăr, carbonat de magneziu, zaharoză, hidroxipropil celuloză slab substituită, dioxid de 
titan, hidroxipropil celuloză, hipromeloză 2910, talc, acid polietil metacrilic, acid metacrilic. glicol 8000, citrat de trietil, polisorbat 80 și dioxid de siliciu 
coloidal. Componentele învelișului capsulei includ următoarele ingrediente inactive: hipromeloză, caragenan și clorură de potasiu. Pe baza culorii 
învelișului capsulei, albastrul conține lac de aluminiu FD&C Blue No. 2; gri conține oxid feric negru; și ambele conțin dioxid de titan.

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune
Dexlansoprazolul este un IPP care suprimă secreția de acid gastric prin inhibarea specifică a (H+,K+)-ATPaza în celula parietală gastrică. Acționând în mod specific 
asupra pompei de protoni, dexlansoprazolul blochează etapa finală a producției de acid.

12.2 Farmacodinamică

Activitate antisecretorie
Efectele DEXILANT 60 mg (n=20) sau lansoprazol 30 mg (n=23) o dată pe zi timp de cinci zile asupra pH-ului intragastric de 24 de ore au fost evaluate la subiecți sănătoși 
într-un studiu încrucișat cu doze multiple. Rezultatele sunt rezumate în Tabelul 3.

Tabelul 3: Efectul asupra pH-ului intragastric de 24 de ore în ziua 5 după
Administrarea DEXILANT sau Lansoprazol
DEXILANT

60 mg
Lansoprazol

30 mg
pH-ul intragastric mediu

4,55 4.13
% Timp pH intragastric > 4

(ore)
71 60
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(17 ore) (14 ore)

Efectele gastrinei serice
Efectul DEXILANT asupra concentrațiilor serice de gastrină a fost evaluat la aproximativ 3460 de pacienți în studii clinice de până la 8 săptămâni și la 1023 de pacienți timp de 
până la 6 până la 12 luni. Concentrațiile medii de gastrină a jeun au crescut față de valoarea inițială în timpul tratamentului cu DEXILANT în doze de 30 mg și 60 mg. La 
pacienții tratați mai mult de 6 luni, nivelurile medii ale gastrinei serice au crescut în aproximativ primele 3 luni de tratament și au fost stabile pentru restul tratamentului. 
Nivelurile medii ale gastrinei serice au revenit la nivelurile de dinaintea tratamentului în decurs de o lună de la întreruperea tratamentului.

Efecte ale celulelor asemănătoare enterocromafinei (ECL).

Nu au existat raportări de hiperplazie a celulelor ECL în probele de biopsie gastrică obținute de la 653 de pacienți tratați cu DEXILANT 30 mg, 60 mg sau 90 mg timp de până la 
12 luni.

În timpul expunerii de-a lungul vieții a șobolanilor cărora li s-a administrat o doză zilnică de până la 150 mg pe kg pe zi de lansoprazol, a fost observată hipergastrinemie marcată urmată de 
proliferarea celulelor ECL și formarea de tumori carcinoide, în special la femelele de șobolan.[vezi Toxicologie nonclinica (13.1)].

Efectul asupra repolarizării cardiace
A fost efectuat un studiu pentru a evalua potențialul DEXILANT de a prelungi intervalul QT/QTcinterval la subiecții adulți sănătoși. Dozele de DEXILANT de 90 mg 
sau 300 mg nu au întârziat repolarizarea cardiacă comparativ cu placebo. Martorul pozitiv (moxifloxacină) a produs QT/QT mediu semnificativ mai mare din 
punct de vedere statistic.cintervale comparativ cu placebo.

12.3 Farmacocinetica
Formularea cu dublă eliberare întârziată a DEXILANT are ca rezultat un profil concentrație plasmatică de dexlansoprazol în timp cu două vârfuri distincte; primul 
vârf apare la 1 până la 2 ore după administrare, urmat de un al doilea vârf în 4 până la 5 ore (vezi Figura 1). Dexlansoprazolul este eliminat cu un timp de 
înjumătățire de aproximativ 1 până la 2 ore la subiecții sănătoși și la pacienții cu BRGE simptomatică. Nu apare nicio acumulare de dexlansoprazol după doze 
multiple, o dată pe zi, de DEXILANT 30 mg sau 60 mg, deși ASC medietși Cmaxvalorile dexlansoprazolului au fost ușor mai mari (mai puțin de 10%) în ziua 5 decât în   
ziua 1.

Figura 1: Concentrația plasmatică medie a dexlansoprazolului – 
Profil temporal după administrarea orală a 30 sau 60 mg DEXILANT

O dată pe zi timp de 5 zile la subiecți sănătoși
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Farmacocinetica dexlansoprazolului este foarte variabilă, cu valori procentuale ale coeficientului de variație (CV%) pentru Cmax, ASC și CL/F mai mari de 30% (vezi 
Tabelul 4).

Tabelul 4: Parametrii farmacocinetici medii (CV%) pentru subiecții pe
Ziua 5 după administrarea DEXILANT

Doza
(mg)

Cmax AUC24

(ng·h/mL)
CL/F
(L/h)(ng/ml)

30 658 (40%)
(N=44)

3275 (47%)
(N=43)

11,4 (48%)
(N=43)

60 1397 (51%)
(N=79)

6529 (60%)
(N=73)

11,6 (46%)
(N=41)

Absorbţie
După administrarea orală a DEXILANT 30 mg sau 60 mg la subiecți sănătoși și la pacienții cu BRGE simptomatică, media Cmaxși valorile ASC ale 
dexlansoprazolului au crescut aproximativ proporțional cu doza (vezi Figura 1).

Distributie
Legarea dexlansoprazolului la proteinele plasmatice a variat de la 96,1% la 98,8% la subiecții sănătoși și a fost independentă de concentrația de la 0,01 la 20 mcg 
per ml. Volumul aparent de distribuție (Vz/F) după doze multiple la pacienții cu GERD simptomatici a fost de 40,3 L.

Metabolism
Dexlansoprazolul este metabolizat pe scară largă în ficat prin oxidare, reducere și formarea ulterioară a conjugaților de sulfat, glucuronid și glutation la metaboliți 
inactivi. Metaboliții oxidativi sunt formați de sistemul enzimatic al citocromului P450 (CYP), incluzând hidroxilarea în principal de către CYP2C19 și oxidarea la 
sulfonă de către CYP3A4.
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CYP2C19 este o enzimă hepatică polimorfă care prezintă trei fenotipuri în metabolismul substraturilor CYP2C19; metabolizatori extensivi (*1/*1), metabolizatori 
intermediari (*1/mutant) și metabolizatori slabi (mutant/mutant). Dexlansoprazolul este componenta principală circulantă în plasmă, indiferent de starea 
metabolizatorului CYP2C19. La metabolizatorii intermediari și extensivi ai CYP2C19, principalii metaboliți plasmatici sunt 5-hidroxi dexlansoprazol și conjugatul său 
glucuronid, în timp ce la metabolizatorii lenți ai CYP2C19 dexlansoprazol sulfona este metabolitul plasmatic principal.

Eliminare
După administrarea DEXILANT, dexlansoprazolul nemodificat nu este excretat în urină. În urma administrării de [14C]dexlansoprazol la 6 subiecți de sex masculin 
sănătoși, aproximativ 50,7% (abatere standard (DS): 9,0%) din radioactivitatea administrată a fost excretată în urină și 47,6% (SD: 7,3%) în fecale. Clearance-ul 
aparent (CL/F) la subiecții sănătoși a fost de 11,4 până la 11,6 l/h, respectiv, după 5 zile de administrare a 30 sau 60 mg o dată pe zi.

Efectul polimorfismului CYP2C19 asupra expunerii sistemice la dexlansoprazol
Expunerea sistemică la dexlansoprazol este în general mai mare la metabolizatorii intermediari și lenți. La subiecții de sex masculin japonezi care au primit o doză unică de 
DEXILANT 30 mg sau 60 mg (N=2 până la 6 subiecți/grup), dexlansoprazol C înseamnămaxiar valorile ASC au fost de până la 2 ori mai mari în intermediari comparativ cu 
metabolizatorii extensivi; la metabolizatorii lenți, înseamnă Cmaxa fost de până la 4 ori mai mare și ASC medie a fost de până la 12 ori mai mare comparativ cu metabolizatorii 
extensivi. Deși un astfel de studiu nu a fost efectuat la caucazieni și afro-americani, este de așteptat ca expunerea la dexlansoprazol la aceste rase va fi afectată și de fenotipurile 
CYP2C19.

Efectul alimentelor asupra farmacocineticii și farmacodinamicii
În studiile privind efectele alimentelor la subiecții sănătoși cărora li se administrează DEXILANT în diferite condiții de hrănire în comparație cu postul alimentar, crește C.maxa 
variat de la 12% la 55%, creșterile ASC a variat de la 9% la 37% și tmaxvariat (de la o scădere de 0,7 ore la o creștere de 3 ore). Nu s-au observat diferențe semnificative în pH-ul 
mediu intragastric între post și diferite condiții de hrănire. Cu toate acestea, procentul de timp în care pH-ul intragastric a depășit 4 în intervalul de administrare de 24 de ore a 
scăzut ușor atunci când DEXILANT a fost administrat după o masă (57%) față de post (64%), în principal din cauza unui răspuns scăzut al pH-ului intragastric în timpul primei 4 
ore după administrare. Din acest motiv, în timp ce DEXILANT poate fi administrat fără a ține cont de alimente, unii pacienți pot beneficia de administrarea dozei înainte de masă 
dacă simptomele după masă nu se rezolvă în condițiile post-hrănire.

Populații speciale

Utilizare pediatrică

Farmacocinetica dexlansoprazolului la pacienții cu vârsta sub 18 ani nu a fost studiată.

Utilizare geriatrică

Timpul terminal de înjumătățire prin eliminare al dexlansoprazolului este semnificativ crescut la subiecții geriatrici comparativ cu subiecții mai tineri (2,23 și, respectiv, 1,5 
ore); această diferență nu este relevantă clinic. Dexlansoprazolul a prezentat o expunere sistemică (ASC) mai mare la subiecții geriatrici (34,5% mai mare) decât subiecții mai 
tineri. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții geriatrici[vezi Utilizare în populații specifice (8.5)].

Insuficiență renală
Dexlansoprazolul este metabolizat pe scară largă în ficat la metaboliți inactivi și niciun medicament părinte nu este recuperat în urină după o doză orală de 
dexlansoprazol. Prin urmare, nu este de așteptat ca farmacocinetica dexlansoprazolului să fie modificată la pacienții cu insuficiență renală și nu au fost efectuate 
studii la subiecții cu insuficiență renală.[vezi Utilizare în populații specifice (8.6)]. În plus, farmacocinetica lansoprazolului a fost studiată la pacienții cu insuficiență 
renală ușoară, moderată sau severă; rezultatele au demonstrat că nu este nevoie de o ajustare a dozei pentru această populație de pacienți.

Insuficiență hepatică
Într-un studiu pe 12 pacienți cu insuficiență hepatică moderată cărora li s-a administrat o singură doză orală de DEXILANT 60 mg, expunerea plasmatică (ASC) la 
dexlansoprazol legat și nelegat în grupul cu insuficiență hepatică a fost de aproximativ 2 ori mai mare comparativ cu subiecții cu funcție hepatică normală. Această 
diferență de expunere nu s-a datorat unei diferențe în legarea proteinelor între cele două grupuri de funcție hepatică. Nu este necesară nicio ajustare pentru 
DEXILANT pentru pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (Child-Pugh Clasa A). DEXILANT 30 mg trebuie luat în considerare pentru pacienții cu insuficiență hepatică 
moderată (Child-Pugh Clasa B). Nu au fost efectuate studii la pacienții cu insuficiență hepatică severă (Child-Pugh Clasa C)[vezi Utilizare în populații specifice (8.7)].

Gen
Într-un studiu pe 12 bărbați și 12 subiecți sănătoși care au primit o singură doză orală de DEXILANT 60 mg, femeile au avut o expunere sistemică (ASC) mai 
mare (42,8% mai mare) decât bărbații. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienți în funcție de sex.

Interacțiuni medicament-medicament

Warfarină
Într-un studiu pe 20 de subiecți sănătoși, administrarea concomitentă de DEXILANT 90 mg o dată pe zi timp de 11 zile cu o singură doză orală de 25 mg de warfarină în ziua 6 nu a determinat 
nicio diferență semnificativă în farmacocinetica warfarinei sau INR în comparație cu administrarea de warfarină cu placebo. Cu toate acestea, au existat raportări de creștere a INR și a timpului 
de protrombină la pacienții cărora li se administrează concomitent IPP și warfarină.[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.2)].

Interacțiuni citocrom P 450
Dexlansoprazolul este metabolizat, parțial, de CYP2C19 și CYP3A4[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

Studiile in vitro au arătat că dexlansoprazolul nu este probabil să inhibe izoformele CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 sau 3A4. Ca atare, nu sunt de 
așteptat interacțiuni relevante clinic cu medicamentele metabolizate de aceste enzime CYP. În plus, studiile in vivo au arătat că DEXILANT nu a avut un impact 
asupra farmacocineticii fenitoinei (substrat CYP2C9) sau teofilinei (substrat CYP1A2) administrate concomitent. Genotipurile CYP1A2 ale subiecților din studiul de 
interacțiune medicament-medicament cu teofilină nu au fost determinate. Deși studiile in vitro au indicat că DEXILANT are potențialul de a inhiba CYP2C19 in vivo, 
un studiu in vivo de interacțiune medicament-medicament în principal metabolizatori extensivi și intermediari ai CYP2C19 a arătat că DEXILANT nu afectează 
farmacocinetica diazepamului (substrat CYP2C19).

Clopidogrel
Clopidogrelul este metabolizat parțial la metabolitul său activ de către CYP2C19. A fost efectuat un studiu pe subiecți sănătoși care au fost metabolizatori extensivi ai 
CYP2C19, cărora li sa administrat o dată pe zi clopidogrel 75 mg singur sau concomitent cu DEXILANT 60 mg (n=40), timp de 9 zile. ASC medie a metabolitului activ al 
clopidogrelului a fost redusă cu aproximativ 9% (raportul ASC mediu a fost de 91%, cu IC 90% de 86-97%) când DEXILANT a fost administrat concomitent, comparativ 
cu administrarea de clopidogrel în monoterapie. Parametrii farmacodinamici au fost, de asemenea, măsurați și au demonstrat că modificarea inhibării agregării 
plachetare (induse de 5 mcM ADP) a fost legată de modificarea expunerii la metabolitul activ clopidogrel. Semnificația clinică a acestei descoperiri nu este clară.
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13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
Potențialul carcinogen al dexlansoprazolului a fost evaluat utilizând studiile cu lansoprazol. În două studii de carcinogenitate de 24 de luni, șobolanii Sprague-Dawley au fost 
tratați pe cale orală cu lansoprazol în doze de 5 până la 150 mg pe kg pe zi, de aproximativ 1 până la 40 de ori expunerea pe suprafața corpului (mg/m2).2) baza unei persoane 
de 50 kg de înălțime medie [1,46 m2suprafața corporală (BSA)] dată fiind doza umană recomandată de lansoprazol 30 mg pe zi.

Lansoprazolul a produs hiperplazie a celulelor ECL gastrice în funcție de doză și carcinoizi ai celulelor ECL atât la șobolani masculi, cât și la femele.[vezi Farmacologie clinică (12.2)].

La șobolani, lansoprazolul a crescut, de asemenea, incidența metaplaziei intestinale a epiteliului gastric la ambele sexe. La șobolani masculi, lansoprazolul a produs o creștere 
a adenoamelor cu celule interstițiale testiculare, în funcție de doză. Incidența acestor adenoame la șobolanii care au primit doze de 15 până la 150 mg pe kg pe zi (de 4 până la 
40 de ori doza recomandată de lansoprazol uman pe baza BSA) a depășit incidența de fond scăzută (interval = 1,4 până la 10%) pentru această tulpină de șobolan. .

Într-un studiu de carcinogenitate de 24 de luni, șoarecii CD-1 au fost tratați oral cu doze de lansoprazol de 15 până la 600 mg pe kg pe zi, de 2 până la 80 
de ori doza recomandată de lansoprazol uman pe baza BSA. Lansoprazolul a produs o incidență crescută legată de doză a hiperplaziei celulelor ECL 
gastrice. De asemenea, a produs o incidență crescută a tumorilor hepatice (adenom hepatocelular plus carcinom). Incidența tumorii la șoarecii masculi 
tratați cu 300 și 600 mg lansoprazol pe kg pe zi (de 40 până la 80 de ori doza recomandată de lansoprazol uman bazată pe BSA) și șoarecii femele tratați 
cu 150 până la 600 mg lansoprazol pe kg pe zi (de 20 până la 80 de ori). doza recomandată de lansoprazol uman bazată pe BSA) a depășit intervalele de 
incidență de fond în controalele istorice pentru această tulpină de șoareci.

Un studiu de carcinogenitate al lansoprazolului la șoarece transgenic p53 (+/-) pe 26 de săptămâni nu a fost pozitiv.

Lansoprazolul a fost pozitiv la testul Ames și lain vitrotestul aberației cromozomiale limfocitelor umane. Lansoprazolul nu a fost genotoxic în ex vivotestul de sinteză 
neprogramată a ADN-ului hepatocitelor de șobolan (UDS), thein vivotestul micronucleului la șoarece sau testul de aberație cromozomială a celulelor măduvei osoase de 
șobolan.

Dexlansoprazolul a fost pozitiv la testul Ames și lain vitrotest de aberație cromozomală folosind celule pulmonare de hamster chinezesc. Dexlansoprazolul a fost 
negativ înin vivotestul micronucleului la șoarece.

Efectele potențiale ale dexlansoprazolului asupra fertilității și performanței de reproducere au fost evaluate folosind studiile cu lansoprazol. Lansoprazol în doze orale de până la 
150 mg pe kg pe zi (de 40 de ori doza recomandată de lansoprazol uman pe baza BSA) s-a dovedit că nu are niciun efect asupra fertilității și performanței reproductive la șobolani 
masculi și femele.

13.2 Toxicologie animală și/sau farmacologie

Studii de toxicologie a reproducerii
Un studiu de reproducere efectuat la iepuri la doze orale de dexlansoprazol de până la 30 mg per kg pe zi (aproximativ de 9 ori doza maximă recomandată de 
dexlansoprazol uman [60 mg pe zi] pe baza BSA) nu a evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de afectare a fătului. la dexlansoprazol. În plus, studiile de 
reproducere au fost efectuate la șobolani gestante cu lansoprazol oral în doze de până la 150 mg pe kg pe zi (de 40 de ori doza recomandată de lansoprazol uman 
pe baza BSA) și la iepuri gestante la doze orale de lansoprazol de până la 30 mg pe kg pe zi. (de 16 ori doza recomandată de lansoprazol uman bazată pe BSA) nu a 
evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de afectare a fătului din cauza lansoprazolului.

14 STUDII CLINICE

14.1 Vindecarea esofagitei erozive
Două studii multicentrice, dublu-orb, controlate activ, randomizate, de 8 săptămâni au fost efectuate la pacienți cu EE confirmată endoscopic. Severitatea bolii a fost 
clasificată pe baza Sistemului de clasificare a clasificării Los Angeles (Grade AD). Pacienții au fost randomizați în unul dintre următoarele trei grupuri de tratament: 
DEXILANT 60 mg pe zi, DEXILANT 90 mg pe zi sau lansoprazol 30 mg pe zi. Pacienții care au fostH. pyloripozitiv sau care au avut esofag Barrett și/sau modificări 
displazice definitive la momentul inițial au fost excluse din aceste studii. Un total de 4092 de pacienți au fost înrolați și aveau vârste cuprinse între 18 și 90 de ani 
(vârsta medie 48 de ani), cu 54% bărbați. Rasa a fost distribuită după cum urmează: 87% caucazian, 5% negru și 8% altele. Pe baza clasificării Los Angeles, 71% dintre 
pacienți aveau EE ușoară (gradele A și B) și 29% dintre pacienți aveau EE moderat până la sever (grade C și D) înainte de tratament.

Studiile au fost concepute pentru a testa non-inferioritatea. Dacă s-ar demonstra non-inferioritatea, atunci superioritatea ar fi testată. Deși non-inferioritatea a fost 
demonstrată în ambele studii, constatarea superiorității într-un studiu nu a fost replicată în celălalt.

Proporția de pacienți cu EE vindecată în săptămâna 4 sau 8 este prezentată mai jos în Tabelul 5.

Tabelul 5: Ratele de vindecare EEA: Toate gradele

(95% CI) pentru diferența de tratament
(DEXILANT – Lansoprazol)

până în săptămâna 8

Un numar de
Pacienți (N)b

Grup de tratament
(zilnic)

Săptămâna 4

% Vindecat
Săptămâna 8c

% VindecatStudiu

657 DEXILANT 60 mg 70 871 (-1,5, 6,1)d
648 Lansoprazol 30 mg 65 85
639 DEXILANT 60 mg 66 852 (2,2, 10,5)d
656 Lansoprazol 30 mg 65 79

CI = Interval de încredere
APe baza estimărilor brute ale ratei, pacienții care nu aveau EE vindecată documentată endoscopic și care au întrerupt prematur tratamentul au fost

considerat nevindecat.
bPacienți cu cel puțin o endoscopie post inițială
cObiectiv primar de eficacitate
dNeinferioritate demonstrată față de lansoprazol
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DEXILANT 90 mg a fost studiat și nu a oferit beneficii clinice suplimentare față de DEXILANT 60 mg.

14.2 Menținerea esofagitei erozive vindecate
Un studiu multicentric, dublu-orb, controlat cu placebo, randomizat a fost efectuat la pacienții care au finalizat cu succes un studiu EE și au arătat EE vindecată 
confirmată endoscopic. Menținerea vindecării și rezoluția simptomelor pe o perioadă de șase luni au fost evaluate cu DEXILANT 30 mg sau 60 mg o dată pe zi, 
comparativ cu placebo. Un total de 445 de pacienți au fost înrolați și aveau vârste cuprinse între 18 și 85 de ani (vârsta medie 49 de ani), cu 52% femei. Rasa a fost 
distribuită după cum urmează: 90% caucazian, 5% negru și 5% altele.

Șaizeci și șase la sută dintre pacienții tratați cu 30 mg DEXILANT au rămas vindecați în perioada de șase luni, așa cum a fost confirmat prin endoscopie (vezi Tabelul 6).

Tabelul 6: Rate de întreținereAde Healed EE în luna 6
Un numar de

Pacienții
(N)b

Grup de tratament
(zilnic)

Rata de întreținere
(%)

125 DEXILANT 30 mg 66.4c

119 Placebo 14.3
APe baza estimărilor ratei brute, pacienții care nu au avut

recidivele documentate endoscopic și întrerupte prematur au fost 
considerate ca recidive

bPacienți cu cel puțin o endoscopie post inițială
cSemnificativ statistic față de placebo

DEXILANT 60 mg a fost studiat și nu a oferit beneficii clinice suplimentare față de DEXILANT 30 mg.

De asemenea, a fost evaluat efectul DEXILANT 30 mg asupra menținerii ameliorării arsurilor la stomac. La intrarea în studiul de întreținere, severitatea inițială a arsurilor la stomac a majorității 
pacienților a fost evaluată ca niciuna. DEXILANT 30 mg a demonstrat un procent semnificativ mai mare din punct de vedere statistic al perioadelor de 24 de ore fără arsuri la stomac în 
comparație cu placebo pe parcursul perioadei de tratament de 6 luni (vezi Tabelul 7). Majoritatea pacienților tratați cu placebo au întrerupt tratamentul din cauza recidivei EE între luna a doua 
și luna a șasea.

Tabelul 7: Procentul median al perioadelor de 24 de ore fără arsuri la stomac
a studiului de întreținere a EE vindecată

Tratamentul generalA Luna 1 Luna 6
Fără arsuri la stomac
Perioade de 24 de ore

(%)

Fără arsuri la stomac
Perioade de 24 de ore

(%)

Fără arsuri la stomac
Perioade de 24 de ore

(%)
Grup de tratament

(zilnic) N N N
DEXILANT 30 mg 132 96.1b 126 96,7 80 98,3

Placebo 141 28.6 117 28.6 23 73.3
AObiectiv secundar de eficacitate
bSemnificativ statistic față de placebo

14.3 BRGE non-erozivă simptomatică
Un studiu multicentric, dublu-orb, controlat cu placebo, randomizat, de 4 săptămâni a fost efectuat la pacienții cu un diagnostic de BRGE neeroziv simptomatic, 
făcut în principal prin prezentarea simptomelor. Acești pacienți care au identificat arsuri la stomac ca simptom principal, au avut un istoric de arsuri la stomac de 6 
luni sau mai mult, au avut arsuri la stomac în cel puțin 4 din 7 zile imediat înainte de randomizare și nu au avut eroziuni esofagiene, așa cum a fost confirmat prin 
endoscopie. Cu toate acestea, pacienții cu simptome care nu au fost legate de acid nu au fost excluși folosind aceste criterii de includere. Pacienții au fost 
randomizați în unul dintre următoarele grupuri de tratament: DEXILANT 30 mg pe zi, 60 mg pe zi sau placebo. Un total de 947 de pacienți au fost înrolați și aveau 
vârste cuprinse între 18 și 86 de ani (vârsta medie 48 de ani), cu 71% femei. Rasa a fost distribuită după cum urmează: 82% caucazian,

DEXILANT 30 mg a furnizat un procent semnificativ statistic mai mare de zile cu perioade de 24 de ore fără arsuri la stomac în comparație cu placebo, așa cum a fost evaluat prin jurnalul zilnic 
timp de 4 săptămâni (vezi Tabelul 8). DEXILANT 60 mg a fost studiat și nu a oferit niciun beneficiu clinic suplimentar față de DEXILANT 30 mg.

Tabelul 8: Procente mediane ale perioadelor de 24 de ore fără arsuri la stomac în timpul perioadei de tratament de 4 săptămâni de
studiul GERD non-eroziv simptomatic

Fără arsuri la stomac

Perioade de 24 de ore
(%)

Grup de tratament
(zilnic)N

312 DEXILANT 30 mg 54,9A

310 Placebo 18.5
ASemnificativ statistic față de placebo

Un procent mai mare de pacienți tratați cu DEXILANT 30 mg au avut perioade de 24 de ore fără arsuri la stomac în comparație cu placebo încă din primele trei 
zile de tratament și acest lucru a fost susținut pe toată perioada de tratament (procent de pacienți în ziua 3: DEXILANT 38% față de placebo 15%; în ziua 28: 
DEXILANT 63% față de placebo 40%).
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16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE
Capsulele DEXILANT cu eliberare întârziată, 30 mg, sunt opace, albastre și gri, cu TAP și „30” imprimate pe capsulă și sunt furnizate ca:

Număr NDC
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

mărimea

Pachet cu doză unitară de 100 
Flacon de 30
Sticla de 90
Sticla de 1000

Capsulele cu eliberare întârziată DEXILANT, 60 mg, sunt opace, albastre, cu TAP și „60” imprimate pe capsulă și sunt furnizate ca:

Număr NDC
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

mărimea

Pachet cu doză unitară de 100 
Flacon de 30
Sticla de 90
Sticla de 1000

A se păstra la 25°C (77°F); excursii permise la 15-30°C (59-86°F) [vezi Temperatura camerei controlată USP].
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17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Consultați Ghidul de medicamente aprobat de FDA

Pentru a asigura utilizarea sigură și eficientă a DEXILANT, aceste informații și instrucțiuni furnizate în Ghidul de medicamente aprobat de FDA trebuie 
discutate cu pacientul.

Informați pacientul să urmărească semnele unei reacții alergice, deoarece acestea ar putea fi grave și pot necesita întreruperea administrării DEXILANT.

Sfătuiți pacienții să raporteze imediat și să caute îngrijire pentru diaree care nu se ameliorează. Acesta poate fi un semn alClostridium difficilediaree asociată [vezi 
Avertismente și precauții (5.2)].

Sfatuiți pacientul să raporteze imediat și să solicite îngrijire pentru orice simptome cardiovasculare sau neurologice, inclusiv palpitații, amețeli, convulsii și tetanie, 
deoarece acestea pot fi semne de hipomagneziemie.[vezi Avertismente și precauții (5.4)].

Sfatuiți pacientul să spună furnizorului de servicii medicale dacă iau atazanavir, tacrolimus, warfarină și medicamente care sunt afectate de modificările pH-ului gastric[vezi Interacțiuni 
medicamentoase (7)].

Sfătuiți pacientul să urmeze instrucțiunile de dozare din Ghidul de medicamente și informați pacientul că:
• DEXILANT este disponibil sub formă de capsulă cu eliberare întârziată.
• DEXILANT poate fi luat indiferent de alimente.
• DEXILANT trebuie înghițit întreg.
• Alternativ, capsulele DEXILANT pot fi administrate după cum urmează:

− Capsulă deschisă;
− Se presara granule intacte pe o lingura de sos de mere;
− Înghițiți imediat. Granulele nu trebuie mestecate.
− Nu depozitați pentru utilizare ulterioară.
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GHID DE MEDICAMENTE
DEXILANT (punți-ĭ-launt)

(dexlansoprazol)
capsule cu eliberare întârziată

Citiți acest Ghid de medicamente înainte de a începe să luați DEXILANT și de fiecare dată când primiți o reîncărcare. Pot exista informații noi. 
Aceste informații nu înlocuiesc discutarea cu medicul dumneavoastră despre starea dumneavoastră medicală sau despre tratamentul 
dumneavoastră.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre DEXILANT?

DEXILANT vă poate ajuta simptomele legate de acid, dar ați putea avea totuși probleme grave de stomac. Discutați cu 
medicul dumneavoastră.

DEXILANT poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:

• Diaree. DEXILANT vă poate crește riscul de a obține diaree severă. Această diaree poate fi cauzată de 
o infecție (Clostridium difficile) în intestinele tale.
Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți scaun apos, dureri de stomac și febră care nu dispare.

• Fracturi osoase. Persoanele care iau mai multe doze zilnice de medicamente inhibitoare ale pompei de protoni pentru o perioadă lungă de 
timp (un an sau mai mult) pot avea un risc crescut de fracturi ale șoldului, încheieturii mâinii sau coloanei vertebrale. Trebuie să luați DEXILANT 
exact așa cum v-a fost prescris, în cea mai mică doză posibilă pentru tratamentul dumneavoastră și pentru cel mai scurt timp necesar. Discutați 
cu medicul dumneavoastră despre riscul dumneavoastră de fractură osoasă dacă luați DEXILANT.

DEXILANT poate avea alte reacții adverse grave. Vedea„Care sunt posibilele efecte secundare ale DEXILANT?” Ce 

este DEXILANT?

DEXILANT este un medicament pe bază de prescripție medicală numit inhibitor al pompei de protoni (PPI). DEXILANT reduce 
cantitatea de acid din stomac.

DEXILANT se utilizează la adulți:
• timp de până la 8 săptămâni pentru a vindeca leziunile cauzate de acid la mucoasa esofagului (numită esofagită erozivă sau 

EE).
• timp de până la 6 luni pentru a continua vindecarea esofagitei erozive și ameliorarea arsurilor la stomac.
• timp de 4 săptămâni pentru a trata arsurile la stomac legate de boala de reflux gastroesofagian (GERD).

BRGE apare atunci când acidul din stomac intră în tubul (esofag) care vă conectează gura de stomac. Acest 
lucru poate provoca o senzație de arsură în piept sau gât, gust acru sau eructat.
Nu se știe dacă DEXILANT este sigur și eficient la copiii sub 18 ani.

Cine nu ar trebui să ia DEXILANT?

Nu luați DEXILANT dacă sunteți alergic la dexlansoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale DEXILANT. Consultați sfârșitul 
acestui Ghid de medicamente pentru o listă completă a ingredientelor din DEXILANT.

Ce ar trebui să-i spun medicului meu înainte de a lua DEXILANT?

Înainte să luați DEXILANT, spuneți medicului dumneavoastră dacă:

• s-a spus că aveți un nivel scăzut de magneziu în sânge
• au probleme cu ficatul
• aveți orice alte afecțiuni medicale
• sunteți însărcinată sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu se știe dacă DEXILANT va dăuna copilului dumneavoastră nenăscut.

• alăptați sau plănuiți să alăptați. Nu se știe dacă DEXILANT trece în laptele matern.
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Dumneavoastră și medicul dumneavoastră trebuie să decideți dacă veți lua DEXILANT sau veți alăpta. Nu ar trebui să le faci pe amândouă. 
Discutați cu medicul dumneavoastră despre cel mai bun mod de a vă hrăni copilul dacă luați DEXILANT.

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, inclusiv medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 

vitamine și suplimente pe bază de plante. DEXILANT poate afecta modul în care acționează alte medicamente, iar alte medicamente pot afecta modul în care 

acționează DEXILANT.

Mai ales spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

• un antibiotic care conține ampicilină
• atazanavir (Reyataz)
• digoxină (Lanoxină)
• un produs care conține fier
• ketoconazol (Nizoral)
• warfarină (Coumadin, Jantoven)
• tacrolimus (Prograf)
• metotrexat

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă a acestor medicamente, dacă nu sunteți sigur.

Cunoașteți medicamentele pe care le luați. Păstrați o listă a acestora pentru a le arăta medicului dumneavoastră și farmacistului atunci când primiți un 

medicament nou.

Cum ar trebui să iau DEXILANT?

• Luați DEXILANT exact așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră.
• Nu vă modificați doza și nu încetați să luați DEXILANT fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră.
• Puteți lua DEXILANT cu sau fără alimente.
• Înghițiți capsulele DEXILANT întregi.
• Dacă aveți probleme la înghițirea capsulelor DEXILANT întregi, puteți deschide capsulele și stropiți conținutul pe 

o lingură de sos de mere. Asigurați-vă că înghițiți amestecul de sos de mere imediat. Nu mestecați amestecul. Nu 
păstrați amestecul pentru utilizare ulterioară.

• Daca luati prea mult DEXILANT, sunati imediat medicul sau mergeti la cel mai apropiat spital sau camera de urgenta.

Care sunt posibilele efecte secundare ale DEXILANT?

DEXILANT poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:

• Consultați „Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre DEXILANT?”

• Niveluri scăzute de magneziu în corpul tău. Această problemă poate fi gravă. Un nivel scăzut de magneziu poate apărea la 
unele persoane care iau un medicament inhibitor al pompei de protoni timp de cel puțin 3 luni. Dacă apar niveluri scăzute de 
magneziu, este de obicei după un an de tratament. Este posibil să aveți sau nu simptome de magneziu scăzut.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă dezvoltați oricare dintre aceste simptome: o

o
o
o
o
o
o
o
o

convulsii
ameţeală
nervozitate cu bătăi anormale sau 

rapide ale inimii

mișcări smucituri sau tremurături (tremurături) 
slăbiciune musculară
spasme ale mâinilor și picioarelor 
crampe sau dureri musculare 
spasme ale casetei vocale
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Medicul dumneavoastră poate verifica nivelul de magneziu din organism înainte de a începe să luați DEXILANT sau în timpul 
tratamentului, dacă veți lua DEXILANT pentru o perioadă lungă de timp.

Cele mai frecvente efecte secundare ale DEXILANT includ:

• diaree
• dureri de stomac
• greaţă
• răceală
• vărsături
• gaz

Alte efecte secundare

• Reacții alergice grave.Spuneți medicului dumneavoastră dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome cu DEXILANT:
• eczemă

• umflarea feței
• strângerea gâtului
• respiratie dificila

Medicul dumneavoastră poate opri DEXILANT dacă apar aceste simptome.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți vreun efect secundar care vă deranjează sau care nu dispare.

Acestea nu sunt toate efectele secundare posibile ale DEXILANT. Pentru mai multe informații, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-FDA-1088.

Cum ar trebui să păstrez DEXILANT?
• Păstrați DEXILANT la temperatura camerei între 68°F și 77°F (20°C și 25°C).

Nu lăsați DEXILANT și toate medicamentele la îndemâna copiilor. 

Informații generale despre DEXILANT

Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate într-un Ghid de medicamente. Nu 
utilizați DEXILANT pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu da DEXILANT altor persoane, chiar dacă au 
aceleași simptome pe care le ai tu. Le poate dăuna.

Acest Ghid pentru medicamente rezumă cele mai importante informații despre DEXILANT. Dacă doriți mai multe informații, discutați cu 
medicul dumneavoastră. Puteți cere medicului dumneavoastră sau farmacistului informații despre DEXILANT, care sunt scrise pentru 
profesioniștii din domeniul sănătății.

Pentru mai multe informații, accesați www.DEXILANT.com sau sunați la 1-877-825-3327.

Care sunt ingredientele din DEXILANT?

Ingredient activ: dexlansoprazol.
Ingrediente inactive: sfere de zahăr, carbonat de magneziu, zaharoză, hidroxipropil celuloză slab substituită, 
dioxid de titan, hidroxipropil celuloză, hipromeloză 2910, talc, copolimeri de acid metacrilic, polietilen glicol 
8000, trietil citrat, polisorbat de siliciu 80 și coloidal. Învelișul capsulei este format din hipromeloză, 
caragenan și clorură de potasiu. Pe baza culorii învelișului capsulei, albastrul conține lac de aluminiu FD&C 
Blue No. 2; gri conține oxid feric negru; și ambele conțin dioxid de titan.
Acest Ghid de medicamente a fost aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA.

Distribuit de
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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Deerfield, IL 60015

Revizuit: septembrie 2012

DEXILANT este o marcă comercială a Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. și utilizată sub licență de Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. Marcă înregistrată la biroul de brevete și mărci comerciale din SUA.

Toate celelalte nume de mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor 

respectivi. ©2009-2012 Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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