
HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION
Dessa höjdpunkter inkluderar inte all information som behövs för att 
använda DEXILANT säkert och effektivt. Se fullständig 
förskrivningsinformation för DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ----------------------

• Magmalignitet: Symtomatisk respons med DEXILANT utesluter 
inte närvaron av magmalignitet. (5.1)

• Clostridium difficileassocierad diarré : PPI-behandling kan vara 
associerad med ökad risk förClostridium difficileassocierad 
diarré. (5.2)

• Benfraktur: Långvarig och flerfaldig daglig PPI-behandling kan vara 
associerad med en ökad risk för osteoporosrelaterade frakturer i 
höften, handleden eller ryggraden. (5.3)

• Hypomagnesemi Hypomagnesemi har rapporterats i sällsynta fall 
vid långvarig behandling med PPI. (5.4)

DEXILANT (dexlansoprazol) kapslar med fördröjd frisättning för oral 
användning.
Ursprungligt amerikanskt godkännande: 1995 (lansoprazol)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - STORA FÖRÄNDRINGAR SENAST ------ Varningar 
och försiktighetsåtgärder

Clostridium difficileassocierad diarré (5.2) 
Samtidig användning av DEXILANT med

Metotrexat (5,5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER ------------------ 
----------- De vanligaste rapporterade biverkningarna (≥2%): diarré, 
buksmärtor, illamående, övre luftvägsinfektion, kräkningar och flatulens. 
(6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING---------------- 
-------- DEXILANT är en protonpumpshämmare (PPI) indikerad för:
• Läkning av alla grader av erosiv esofagit (EE). (1.1)
• Upprätthåller läkning av EE och lindring av halsbränna. (1.2)
• Behandling av halsbränna i samband med symtomatisk icke-

erosiv gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). (1.3)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. på 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 3327) 
eller FDA på 1-800-FDA-1088 eller www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING ----------------------
• Läkning av EE : 60 mg en gång dagligen i upp till 8 veckor. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER----------------- -------------

• Atazanavir : Administreras inte samtidigt med DEXILANT 
eftersom systemiska koncentrationer av atazanavir kan minska 
avsevärt. (7.1)

• Läkemedel med pH-beroende absorption (t.ex. Ampicillin-estrar, 
Digoxin, järnsalter, ketokonazol) : DEXILANT kan störa absorptionen 
av läkemedel där magsäckens pH är viktigt för biotillgängligheten. 
(7.1)

• Warfarin : Patienter som samtidigt tar warfarin kan behöva övervakas med 
avseende på ökningar av internationell normaliserad ratio (INR) och 
protrombintid. (7.2)

• Takrolimus : Samtidig användning av takrolimus kan öka 
koncentrationen av takrolimus i helblod. (7,3)

• Metotrexat : DEXILANT kan öka serumnivåerna av 
metotrexat (7,5)

• Underhåll av läkt EE : 30 mg en gång dagligen i upp till 6 månader. 
(2.1)

• Symtomatisk icke-erosiv GERD : 30 mg en gång dagligen i 4 veckor. 
(2.1)

• Nedsatt leverfunktion : Överväg 30 mg maximal daglig dos för 
patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B). 
Inga studier har utförts på patienter med gravt nedsatt leverfunktion 
(Child-Pugh klass C). (2,2, 8,7)

• DEXILANT kan tas utan hänsyn till mat. (2.3)
• DEXILANT ska sväljas hel. Alternativt kan kapslar öppnas, strö på en 

matsked äppelmos och sväljas omedelbart. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR --------------------
• Kapslar med fördröjd frisättning: 30 mg och 60 mg. (3) Se 17 för PATIENTRÅDGÅNGSINFORMATION och FDA-

godkänd medicineringsguide. Reviderad: september 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER------------------------- ------------
• Patienter med känd överkänslighet mot någon komponent i

formulering. (4)
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMAT JON

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

1.1 Läkning av erosiv esofagit
DEXILANT är indicerat för läkning av alla grader av erosiv esofagit (EE) i upp till 8 veckor.

1.2 Underhåll av läkt erosiv esofagit
DEXILANT är indicerat för att bibehålla läkning av EE och lindring av halsbränna i upp till 6 månader.

1.3 Symtomatisk icke-erosiv gastroesofageal refluxsjukdom
DEXILANT är indicerat för behandling av halsbränna i samband med symtomatisk icke-erosiv gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) i 4 veckor.

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING

2.1 Rekommenderad dos
DEXILANT finns som kapslar i styrkorna 30 mg och 60 mg för vuxenbruk. Användningsanvisningar för varje indikation sammanfattas i tabell 1.

Tabell 1: Doseringsrekommendationer för DEXILANT

Indikation Rekommenderad dos Frekvens
Läkning av EE 60 mg En gång dagligen i upp till 8 veckor

Underhåll av Healed EE
och lindring av halsbränna

30 mg En gång om dagen*

Symtomatisk icke-erosiv
GERD

30 mg En gång dagligen i 4 veckor

* Kontrollerade studier sträckte sig inte längre än 6 månader.

2.2 Nedsatt leverfunktion
Ingen justering för DEXILANT är nödvändig för patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A). Överväg en maximal daglig dos på 30 mg för patienter 
med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B). Inga studier har utförts på patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C)[se Användning i 
specifika populationer (8.7) och klinisk farmakologi (12.3)].

2.3 Viktig administrationsinformation 
DEXILANT kan tas utan hänsyn till mat. 
DEXILANT ska sväljas hel.

• Alternativt kan DEXILANT-kapslar administreras enligt följande:
− Öppna kapseln;
− Strö intakta granulat på en matsked äppelmos;
‒ Svälj omedelbart. Granulat ska inte tuggas.

3
• 30 mg kapslar med fördröjd frisättning är ogenomskinliga, blå och grå med TAP och "30" präglade på kapseln.
• 60 mg kapslar med fördröjd frisättning är ogenomskinliga, blå med TAP och "60" präglade på kapseln.

DOSFORMER OCH STYRKOR

4
DEXILANT är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot någon komponent i formuleringen[se beskrivning (11)]. Överkänslighet och 
anafylaxi har rapporterats vid användning av DEXILANT[se Biverkningar (6.1)].

KONTRAINDIKATIONER

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Magmalignitet
Symtomatisk respons med DEXILANT utesluter inte förekomsten av gastrisk malignitet.

5.2Clostridium DifficileAssocierad diarré
Publicerade observationsstudier tyder på att PPI-behandling som DEXILANT kan vara associerad med en ökad risk förClostridium difficileassocierad 
diarré, särskilt hos inlagda patienter. Denna diagnos bör övervägas för diarré som inte förbättras[se Biverkningar (6.2)].

Patienter bör använda den lägsta dosen och kortaste varaktigheten av PPI-behandling som är lämplig för det tillstånd som behandlas.

5.3 Benfraktur
Flera publicerade observationsstudier tyder på att PPI-behandling kan vara associerad med en ökad risk för osteoporosrelaterade frakturer i höften, handleden 
eller ryggraden. Risken för frakturer var ökad hos patienter som fick höga doser, definierade som flera dagliga doser, och långvarig PPI-behandling (ett år eller 
längre). Patienter bör använda den lägsta dosen och kortaste varaktigheten av PPI-behandling som är lämplig för de tillstånd som behandlas. Patienter med risk 
för osteoporosrelaterade frakturer bör hanteras enligt fastställda behandlingsriktlinjer[se Dosering och administrering (2) och Biverkningar (6)].

5.4 Hypomagnesemi
Hypomagnesemi, symtomatisk och asymtomatisk, har i sällsynta fall rapporterats hos patienter som behandlats med PPI under minst tre månader, i de flesta fall 
efter ett års behandling. Allvarliga biverkningar inkluderar stelkramp, arytmier och kramper. Hos de flesta patienter krävde behandling av hypomagnesemi 
magnesiumersättning och avbrytande av PPI.

För patienter som förväntas vara på långvarig behandling eller som tar PPI tillsammans med mediciner som digoxin eller läkemedel som kan orsaka hypomagnesemi (t.ex. 
diuretika), kan sjukvårdspersonal överväga att övervaka magnesiumnivåerna innan PPI-behandlingen påbörjas och med jämna mellanrum[se Biverkningar (6.2)].

Referens-ID: 3193076
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5.5 Samtidig användning av DEXILANT och Metotrexat
Litteratur tyder på att samtidig användning av PPI med metotrexat (främst i höga doser; se metotrexatförskrivningsinformation) kan höja och förlänga 
serumnivåerna av metotrexat och/eller dess metabolit, vilket kan leda till metotrexattoxicitet. Vid administrering av högdos metotrexat kan ett tillfälligt 
utsättande av PPI övervägas hos vissa patienter[se Läkemedelsinteraktioner (7.5)].

6 NEGATIVA REAKTIONER

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar
Eftersom kliniska prövningar genomförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i de kliniska prövningarna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i de 
kliniska prövningarna av ett annat läkemedel och återspeglar kanske inte de frekvenser som observerats i praktiken.

Säkerheten av DEXILANT utvärderades hos 4548 patienter i kontrollerade och okontrollerade kliniska studier, inklusive 863 patienter som behandlats i minst 6 
månader och 203 patienter behandlade under ett år. Patienterna varierade i ålder från 18 till 90 år (medianåldern 48 år), med 54 % kvinnor, 85 % kaukasiska, 8 % 
svarta, 4 % asiatiska och 3 % andra raser. Sex randomiserade kontrollerade kliniska prövningar genomfördes för behandling av EE, underhåll av läkt EE och 
symtomatisk GERD, vilka inkluderade 896 patienter på placebo, 455 patienter på DEXILANT 30 mg, 2218 patienter på DEXILANT 60 mg och 1363 patienter på 
lansoprazol 30 mg en gång om dagen.

De vanligaste rapporterade biverkningarna
De vanligaste biverkningarna (≥2%) som inträffade med en högre incidens för DEXILANT än placebo i de kontrollerade studierna presenteras i Tabell 
2.

Tabell 2: Incidens av biverkningar i kontrollerade studier
Placebo DEXILANT

30 mg
(N=455)

%

DEXILANT
60 mg

(N=2218)
%

DEXILANT
Total

(N=2621)
%

Lansoprazol
30 mg

(N=1363)
%

(N=896)
%Biverkning

Diarre 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Buksmärtor 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

Illamående 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Övre luftvägarna

Infektion
0,8 2.9 1.7 1.9 0,8

Kräkningar 0,8 2.2 1.4 1.6 1.1
Flatulens 0,6 2.6 1.4 1.6 1.2

Biverkningar som resulterar i avbrott
I kontrollerade kliniska studier var den vanligaste biverkningen som ledde till utsättning av DEXILANT-behandling diarré (0,7 %).

Andra biverkningar
Andra biverkningar som rapporterades i kontrollerade studier med en incidens på mindre än 2 % listas nedan per kroppssystem: 
Blod- och lymfsystemet:anemi, lymfadenopati
Hjärtsjukdomar:angina, arytmi, bradykardi, bröstsmärtor, ödem, hjärtinfarkt, hjärtklappning, takykardi Öron- och 
labyrintsjukdomar:öronvärk, tinnitus, yrsel Endokrina störningar:struma

Ögonstörningar:ögonirritation, ögonsvullnad
Gastrointestinala störningar:bukbesvär, ömhet i buken, onormal avföring, analt obehag, Barretts matstrupe, bezoar, tarmljud onormalt, andedräkt, 
mikroskopisk kolit, kolonpolyp, förstoppning, muntorrhet, duodenit, dyspepsi, dysfagi, enterit, eruktation, esofagit, gastrit, gastroenterit, 
gastrointestinala störningar, gastrointestinala hypermotilitetsrubbningar, GERD, GI-sår och perforering, hematemes, hematochezi, hemorrojder, 
försämrad magtömning, irritabel tarm, slemavföring, blåsbildning i munslemhinnan, munslemhinna, smärtsam munförgiftning, ändtarmsavföring, 
retching
Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen:biverkning, asteni, bröstsmärta, frossa, onormal känsla, inflammation, 
slemhinneinflammation, knöl, smärta, pyrexi
Lever och gallvägar:gallkolik, kolelitiasis, hepatomegali 
Immunsystemets störningar:överkänslighet
Infektioner och angrepp:candidainfektioner, influensa, nasofaryngit, oral herpes, faryngit, bihåleinflammation, virusinfektion, vulvovaginal infektion Skada, 
förgiftning och procedurkomplikationer:fall, frakturer, stukningar i lederna, överdosering, procedursmärta, solbränna
Laboratorieundersökningar:ALP ökade, ALAT ökade, ASAT ökade, bilirubin minskade/ökade, blodkreatinin ökade, blodgastrin ökade, blodsocker 
ökade, blodkalium ökade, onormala leverfunktionstest, minskat antal blodplättar, ökat totalt protein, viktökning

Metabolism och näringsstörningar:aptitförändringar, hyperkalcemi, hypokalemi
Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar:artralgi, artrit, muskelkramper, muskuloskeletal smärta, myalgi
Störningar i nervsystemet:förändrad smak, kramper, yrsel, huvudvärk, migrän, minnesstörning, parestesi, psykomotorisk hyperaktivitet, tremor, 
trigeminusneuralgi
Psykiatriska störningar:onormala drömmar, ångest, depression, sömnlöshet, förändringar i libido 
Njur- och urinvägsstörningar:dysuri, brådskande urinering
Reproduktionssystemet och bröststörningar:dysmenorré, dyspareuni, menorragi, menstruationsstörning
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:aspiration, astma, bronkit, hosta, dyspné, hicka, hyperventilation, luftvägstäppa, halsont

Hud och subkutan vävnad:akne, dermatit, erytem,   klåda, utslag, hudskador, urtikaria Vaskulära 
sjukdomar:djup ventrombos, värmevallningar, högt blodtryck

Ytterligare biverkningar som rapporterades i en okontrollerad långtidsstudie och ansågs relaterade till DEXILANT av den behandlande läkaren var: 
anafylaxi, hörselhallucinationer, B-cellslymfom, bursit, central fetma, akut kolecystit, uttorkning, diabetes mellitus, dysfoni, näsblod, follikulit, gikt, 
herpes zoster, hyperlipidemi, hypotyreos, ökade neutrofiler, minskning av MCHC, neutropeni, rektal tenesmus, restless legs syndrome, somnolens, 
tonsillit.

Referens-ID: 3193076
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Andra biverkningar som inte observerats med DEXILANT, men som inträffar med racematet lansoprazol kan hittas i avsnittet om 
lansoprazolförskrivning, BIVERKNINGAR.

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring
Följande biverkningar har identifierats efter godkännande av DEXILANT. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det 
inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Blod- och lymfsystemet:autoimmun hemolytisk anemi, idiopatisk trombocytopen purpura Öron- och 
labyrintsjukdomar:dövhet Ögonstörningar:suddig syn

Gastrointestinala störningar:oral ödem, pankreatit
Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen:ansiktsödem 
Lever och gallvägar:läkemedelsinducerad hepatit
Immunsystemets störningar:anafylaktisk chock (kräver akut intervention), exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys 
(vissa dödlig)
Infektioner och angrepp: Clostridium difficileassocierad diarré 
Metabolism och näringsstörningar:hypomagnesemi, hyponatremi 
Muskuloskeletala systemets sjukdomar:benfraktur
Störningar i nervsystemet:cerebrovaskulär olycka, övergående ischemisk attack 
Njur- och urinvägsstörningar:akut njursvikt
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:svalgödem, täthet i halsen Hud och 
subkutan vävnad:generaliserat utslag, leukocytoklastisk vaskulit

7 LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

7.1 Läkemedel med pH-beroende absorptionsfarmakokinetik
DEXILANT orsakar hämning av magsyrasekretionen. DEXILANT kommer sannolikt att avsevärt minska de systemiska koncentrationerna av HIV-
proteashämmaren atazanavir, som är beroende av närvaron av magsyra för absorption, och kan resultera i en förlust av terapeutisk effekt av atazanavir 
och utveckling av HIV-resistens. Därför ska DEXILANT inte administreras samtidigt med atazanavir.

DEXILANT kan störa absorptionen av andra läkemedel där magsäckens pH är en viktig bestämningsfaktor för oral biotillgänglighet (t.ex. ampicillinestrar, 
digoxin, järnsalter, ketokonazol).

7.2 Warfarin
Samtidig administrering av DEXILANT 90 mg och warfarin 25 mg påverkade inte farmakokinetiken för warfarin eller INR[se klinisk farmakologi (12.3)]. Det 
har dock förekommit rapporter om ökad INR och protrombintid hos patienter som får PPI och warfarin samtidigt. Ökning av INR och protrombintid kan 
leda till onormal blödning och till och med död. Patienter som behandlas med DEXILANT och warfarin samtidigt kan behöva övervakas för ökad INR och 
protrombintid.

7.3 Takrolimus
Samtidig administrering av dexlansoprazol och takrolimus kan öka nivåerna av takrolimus i helblod, särskilt hos transplanterade patienter som är medelhöga 
eller dåliga metaboliserare av CYP2C19.

7.4 Klopidogrel
Samtidig administrering av dexlansoprazol och klopidogrel till friska försökspersoner hade ingen kliniskt viktig effekt på exponeringen för den aktiva metaboliten av 
klopidogrel eller klopidogrel-inducerad trombocythämning [se Clinical Pharmacology (12.3)].Ingen dosjustering av klopidogrel är nödvändig när det administreras 
med en godkänd dos av DEXILANT.

7.5 Metotrexat
Fallrapporter, publicerade populationsfarmakokinetiska studier och retrospektiva analyser tyder på att samtidig administrering av PPI och metotrexat 
(främst i höga doser; se metotrexatförskrivningsinformation) kan höja och förlänga serumnivåerna av metotrexat och/eller dess metabolit 
hydroximetotrexat. Emellertid har inga formella läkemedelsinteraktionsstudier av högdos metotrexat med PPI utförts[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.5)].

8

8.1 Graviditet

ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER

Teratogena effekter
Graviditetskategori B. Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier med dexlansoprazol på gravida kvinnor. Det fanns inga negativa fostereffekter i 
reproduktionsstudier på djur av dexlansoprazol på kaniner. Eftersom reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, bör DEXILANT endast 
användas under graviditet om det verkligen behövs.

En reproduktionsstudie utförd på kaniner vid orala dexlansoprazoldoser upp till cirka 9 gånger den maximala rekommenderade humana dexlansoprazoldosen (60 
mg per dag) visade inga tecken på nedsatt fertilitet eller fostret skada på grund av dexlansoprazol. Dessutom visade reproduktionsstudier utförda på gravida råttor 
med oral lansoprazoldos i doser upp till 40 gånger den rekommenderade humana lansoprazoldosen och på gravida kaniner vid orala lansoprazoldoser upp till 16 
gånger den rekommenderade humana lansoprazoldosen inga tecken på nedsatt fertilitet eller skada på foster på grund av lansoprazol[se icke-klinisk toxikologi 
(13.2)].

8.3 Ammande mödrar
Det är inte känt om dexlansoprazol utsöndras i modersmjölk. Lansoprazol och dess metaboliter finns dock i råttmjölk efter administrering av 
lansoprazol. Lika många läkemedel utsöndras i bröstmjölk och på grund av den potential för tumörframkallande egenskaper som visats för lansoprazol 
i karcinogenicitetsstudier på råtta[se icke-klinisk toxikologi (13.1)], bör ett beslut fattas om att avbryta amningen eller att avbryta läkemedlet, med 
hänsyn till läkemedlets betydelse för modern.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet för DEXILANT hos pediatriska patienter (under 18 år) har inte fastställts.

Referens-ID: 3193076
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8.5 Geriatrisk användning

I kliniska studier av DEXILANT var 11 % av patienterna 65 år och äldre. Inga övergripande skillnader i säkerhet eller effektivitet observerades mellan 
dessa patienter och yngre patienter, och annan rapporterad klinisk erfarenhet har inte identifierat signifikanta skillnader i svar mellan geriatriska och 
yngre patienter, men större känslighet hos vissa äldre individer kan inte uteslutas[se klinisk farmakologi (12.3)].

8.6 Nedsatt njurfunktion
Ingen dosjustering av DEXILANT är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. Farmakokinetiken för dexlansoprazol hos patienter med nedsatt 
njurfunktion förväntas inte förändras eftersom dexlansoprazol i stor utsträckning metaboliseras i levern till inaktiva metaboliter och inget moderläkemedel 
återvinns i urinen efter en oral dos av dexlansoprazol[se Clinical Pharmacology (12.3)].

8.7 Nedsatt leverfunktion
Ingen dosjustering av DEXILANT är nödvändig för patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A). DEXILANT 30 mg bör övervägas 
för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B). Inga studier har utförts på patienter med gravt nedsatt leverfunktion 
(Child-Pugh klass C)[se Clinical Pharmacology (12.3)].

10 ÖVERDOSERING
Det har inte förekommit några rapporter om signifikant överdosering av DEXILANT. Flera doser av DEXILANT 120 mg och en engångsdos av DEXILANT 300 mg 
resulterade inte i dödsfall eller andra allvarliga biverkningar. Men allvarliga biverkningar av hypertoni har rapporterats i samband med doser två gånger dagligen 
av DEXILANT 60 mg. Icke-allvarliga biverkningar som observerats vid doser två gånger dagligen av DEXILANT 60 mg inkluderar värmevallningar, kontusion, 
orofaryngeal smärta och viktminskning. Dexlansoprazol förväntas inte avlägsnas från cirkulationen genom hemodialys. Om en överdos inträffar ska behandlingen 
vara symptomatisk och stödjande.

11 BESKRIVNING
Den aktiva ingrediensen i DEXILANT (dexlansoprazol) kapslar med fördröjd frisättning, en protonpumpshämmare, är (+)-2-[(R)-{[3-metyl-4-(2,2,2 
trifluoretoxi)pyridin-2-yl] metyl} sulfinyl]-1H-bensimidazol, en förening som hämmar magsyrasekretionen. Dexlansoprazol ärR-enantiomer av lansoprazol 
(en racemisk blandning avR- ochS-enantiomerer). Dess empiriska formel är: C16H14F3N3O2S, med en molekylvikt av 369,36. Strukturformeln är:

O
S

N
H
N

O CF3

N CH3

Dexlansoprazol är ett vitt till nästan vitt kristallint pulver som smälter under sönderdelning vid 140°C. Dexlansoprazol är fritt lösligt i dimetylformamid, 
metanol, diklormetan, etanol och etylacetat; och löslig i acetonitril; lätt löslig i eter; och mycket svagt löslig i vatten; och praktiskt taget olöslig i hexan.

Dexlansoprazol är stabilt när det utsätts för ljus. Dexlansoprazol är mer stabil i neutrala och alkaliska förhållanden än sura förhållanden.

DEXILANT tillhandahålls som en formulering med dubbla fördröjda frisättningar i kapslar för oral administrering. Kapslarna innehåller dexlansoprazol i en 
blandning av två typer av enterodragerade granulat med olika pH-beroende upplösningsprofiler[se klinisk farmakologi (12.3)].

DEXILANT finns i två doseringsstyrkor: 30 mg och 60 mg, per kapsel. Varje kapsel innehåller enterodragerade granuler som består av dexlansoprazol 
(aktiv ingrediens) och följande inaktiva ingredienser: sockersfärer, magnesiumkarbonat, sackaros, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, titandioxid, 
hydroxipropylcellulosa, hypromellos 2910, talk, metakrylsyrasampolymerer, polyetylensyra. glykol 8000, trietylcitrat, polysorbat 80 och kolloidal 
kiseldioxid. Komponenterna i kapselskalet inkluderar följande inaktiva ingredienser: hypromellos, karragenan och kaliumklorid. Baserat på kapselskalets 
färg innehåller blått FD&C Blue No. 2 aluminium lake; grått innehåller svart järnoxid; och båda innehåller titandioxid.

12 KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Verkningsmekanism
Dexlansoprazol är en PPI som undertrycker magsyrasekretion genom specifik hämning av (H)+,K+)-ATPas i den gastriska parietalcellen. Genom att verka 
specifikt på protonpumpen blockerar dexlansoprazol det sista steget i syraproduktionen.

12.2 Farmakodynamik

Antisekretorisk aktivitet
Effekterna av DEXILANT 60 mg (n=20) eller lansoprazol 30 mg (n=23) en gång dagligen i fem dagar på 24-timmars intragastrisk pH utvärderades 
hos friska försökspersoner i en flerdosstudie. Resultaten sammanfattas i tabell 3.

Tabell 3: Effekt på 24-timmars intragastrisk pH på dag 5 efter
Administrering av DEXILANT eller Lansoprazol

DEXILANT
60 mg

Lansoprazol
30 mg

Genomsnittligt intragastriskt pH

4,55 4.13
% Tid Intragastriskt pH > 4

(timmar)

71 60
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(17 timmar) (14 timmar)

Serum Gastrin Effekter
Effekten av DEXILANT på serumgastrinkoncentrationer utvärderades hos cirka 3460 patienter i kliniska prövningar upp till 8 veckor och hos 1023 patienter i upp till 6 till 12 
månader. De genomsnittliga fastande gastrinkoncentrationerna ökade från baslinjen under behandling med DEXILANT 30 mg och 60 mg doser. Hos patienter som behandlats 
i mer än 6 månader ökade de genomsnittliga serumgastrinnivåerna under ungefär de första 3 månaderna av behandlingen och var stabila under resten av behandlingen. 
Genomsnittliga serumgastrinnivåer återgick till nivåerna före behandling inom en månad efter avslutad behandling.

Enterokromaffinliknande celleffekter (ECL).
Det fanns inga rapporter om ECL-cellshyperplasi i gastriska biopsiprover från 653 patienter som behandlats med DEXILANT 30 mg, 60 mg eller 90 mg i upp till 12 
månader.

Under livstidsexponering av råttor dagligen doserade med upp till 150 mg per kg per dag lansoprazol, observerades markant hypergastrinemi följt av ECL-
cellproliferation och bildning av karcinoida tumörer, särskilt hos honråttor[se icke-klinisk toxikologi (13.1)].

Effekt på hjärtrepolarisering
En studie genomfördes för att bedöma potentialen hos DEXILANT att förlänga QT/QTcintervall hos friska vuxna försökspersoner. DEXILANT-doser på 90 mg eller 
300 mg fördröjde inte hjärtrepolarisering jämfört med placebo. Den positiva kontrollen (moxifloxacin) gav statistiskt signifikant högre genomsnittlig maximal 
och tidsgenomsnittlig QT/QTcintervall jämfört med placebo.

12.3 Farmakokinetik
Beredningen med dubbla fördröjda frisättningar av DEXILANT resulterar i en plasmakoncentration-tidsprofil för dexlansoprazol med två distinkta toppar; den 
första toppen inträffar 1 till 2 timmar efter administrering, följt av en andra topp inom 4 till 5 timmar (se figur 1). Dexlansoprazol elimineras med en halveringstid 
på cirka 1 till 2 timmar hos friska försökspersoner och hos patienter med symtomatisk GERD. Ingen ackumulering av dexlansoprazol sker efter flera doser en gång 
dagligen av DEXILANT 30 mg eller 60 mg, även om genomsnittlig AUCtoch Cmaxvärdena av dexlansoprazol var något högre (mindre än 10%) på dag 5 än på dag 1.

Figur 1: Genomsnittlig plasmakoncentration av dexlansoprazol – 
tidsprofil efter oral administrering av 30 eller 60 mg DEXILANT

En gång dagligen i 5 dagar i friska ämnen

1200 DEXILANT 30 mg
DEXILANT 60 mg

1000

800

600

400

200

0
0 4 8 12 16 20 24

Tid (h)

Farmakokinetiken för dexlansoprazol är mycket varierande, med procentuell variationskoefficient (CV%)-värden för Cmax, AUC och CL/F på mer än 30 % 
(se tabell 4).

Tabell 4: Medelvärde (CV%) farmakokinetiska parametrar för försökspersoner på
Dag 5 efter administrering av DEXILANT

Dos
(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)

Absorption
Efter oral administrering av DEXILANT 30 mg eller 60 mg till friska försökspersoner och symtomatiska GERD-patienter, genomsnittlig Cmaxoch AUC-
värdena för dexlansoprazol ökade ungefär dosen proportionellt (se figur 1).

Distribution
Plasmaproteinbindningen av dexlansoprazol varierade från 96,1 % till 98,8 % hos friska försökspersoner och var oberoende av koncentrationen från 0,01 till 20 
mcg per ml. Den skenbara distributionsvolymen (Vz/F) efter flera doser hos symtomatiska GERD-patienter var 40,3 L.

Ämnesomsättning

Dexlansoprazol metaboliseras i stor utsträckning i levern genom oxidation, reduktion och efterföljande bildning av sulfat-, glukuronid- och 
glutationkonjugat till inaktiva metaboliter. Oxidativa metaboliter bildas av cytokrom P450 (CYP) enzymsystemet inklusive hydroxylering huvudsakligen 
av CYP2C19 och oxidation till sulfonen av CYP3A4.

Referens-ID: 3193076
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CYP2C19 är ett polymorft leverenzym som uppvisar tre fenotyper i metabolismen av CYP2C19-substrat; omfattande metaboliserare (*1/*1), intermediära 
metaboliserare (*1/mutant) och dåliga metaboliserare (mutant/mutant). Dexlansoprazol är den huvudsakliga cirkulerande komponenten i plasma oavsett CYP2C19-
metaboliseringsstatus. Hos CYP2C19 intermediära och extensiva metaboliserare är de huvudsakliga plasmametaboliterna 5-hydroxidexlansoprazol och dess 
glukuronidkonjugat, medan dexlansoprazolsulfon är den huvudsakliga plasmametaboliten hos CYP2C19 låga metaboliserare.

Eliminering
Efter administrering av DEXILANT utsöndras inget oförändrat dexlansoprazol i urinen. Efter administrationen av [14C]dexlansoprazol till 6 friska manliga 
försökspersoner, cirka 50,7 % (standardavvikelse (SD): 9,0 %) av den administrerade radioaktiviteten utsöndrades i urin och 47,6 % (SD: 7,3 %) i feces. 
Skenbart clearance (CL/F) hos friska försökspersoner var 11,4 till 11,6 l/h efter 5 dagars administrering av 30 eller 60 mg en gång dagligen.

Effekt av CYP2C19-polymorfism på systemisk exponering av dexlansoprazol
Systemisk exponering av dexlansoprazol är i allmänhet högre hos medelhöga och låga metaboliserare. Hos manliga japanska försökspersoner som fick en 
engångsdos av DEXILANT 30 mg eller 60 mg (N=2 till 6 försökspersoner/grupp), genomsnittlig dexlansoprazol Cmaxoch AUC-värden var upp till 2 gånger högre i 
intermediär jämfört med omfattande metaboliserare; hos dåliga metaboliserare, medelvärde Cmaxvar upp till 4 gånger högre och medel-AUC var upp till 12 gånger 
högre jämfört med omfattande metaboliserare. Även om en sådan studie inte utfördes på kaukasier och afroamerikaner, förväntas exponering för dexlansoprazol i 
dessa raser också påverkas av CYP2C19-fenotyper.

Effekt av mat på farmakokinetik och farmakodynamik
I mateffektstudier på friska försökspersoner som fick DEXILANT under olika matförhållanden jämfört med fasta, ökade Cmaxvarierade från 12 % till 55 %, ökningar i 
AUC varierade från 9 % till 37 %, och tmaxvarierade (från en minskning med 0,7 timmar till en ökning med 3 timmar). Inga signifikanta skillnader i genomsnittligt 
intragastriskt pH observerades mellan fastande och olika utfodrade förhållanden. Däremot minskade andelen tid som intragastriskt pH översteg 4 under 24-
timmarsdoseringsintervallet något när DEXILANT administrerades efter en måltid (57 %) i förhållande till fasta (64 %), främst på grund av ett minskat svar i 
intragastriskt pH under den första 4 timmar efter dosering. På grund av detta, även om DEXILANT kan tas utan hänsyn till mat, kan vissa patienter dra nytta av att 
administrera dosen före en måltid om symtomen efter måltiden inte försvinner under förhållanden efter matning.

Särskilda populationer

Pediatrisk användning

Farmakokinetiken för dexlansoprazol hos patienter under 18 år har inte studerats.

Geriatrisk användning

Den terminala eliminationshalveringstiden för dexlansoprazol är signifikant ökad hos geriatriska patienter jämfört med yngre patienter (2,23 respektive 1,5 timmar); denna 
skillnad är inte kliniskt relevant. Dexlansoprazol uppvisade högre systemisk exponering (AUC) hos geriatriska försökspersoner (34,5 % högre) än yngre försökspersoner. 
Ingen dosjustering behövs hos geriatriska patienter[se Användning i specifika populationer (8.5)].

Nedsatt njurfunktion
Dexlansoprazol metaboliseras i stor utsträckning i levern till inaktiva metaboliter, och inget moderläkemedel återvinns i urinen efter en oral dos av dexlansoprazol. 
Därför förväntas inte farmakokinetiken för dexlansoprazol förändras hos patienter med nedsatt njurfunktion, och inga studier har utförts på personer med nedsatt 
njurfunktion.[se Användning i specifika populationer (8.6)]. Dessutom studerades lansoprazols farmakokinetik hos patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt 
njurfunktion; Resultaten visade att det inte fanns något behov av dosjustering för denna patientpopulation.

Nedsatt leverfunktion
I en studie av 12 patienter med måttligt nedsatt leverfunktion som fick en oral engångsdos av DEXILANT 60 mg, var plasmaexponeringen (AUC) av 
bundet och obundet dexlansoprazol i gruppen med nedsatt leverfunktion cirka 2 gånger större jämfört med patienter med normal leverfunktion. Denna 
skillnad i exponering berodde inte på en skillnad i proteinbindning mellan de två leverfunktionsgrupperna. Ingen justering för DEXILANT är nödvändig 
för patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A). DEXILANT 30 mg bör övervägas för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-
Pugh klass B). Inga studier har utförts på patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C)[se Användning i specifika populationer (8.7)].

Kön
I en studie av 12 manliga och 12 kvinnliga friska försökspersoner som fick en oral engångsdos av DEXILANT 60 mg, hade kvinnor högre systemisk exponering 
(AUC) (42,8 % högre) än män. Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter baserat på kön.

Läkemedel-läkemedelsinteraktioner

Warfarin
I en studie med 20 friska försökspersoner resulterade inte samtidig administrering av DEXILANT 90 mg en gång dagligen i 11 dagar med en engångsdos på 25 mg 
warfarin på dag 6 i några signifikanta skillnader i farmakokinetiken för warfarin eller INR jämfört med administrering av warfarin med placebo. Det har dock 
förekommit rapporter om ökad INR och protrombintid hos patienter som fått PPI och warfarin samtidigt[se Läkemedelsinteraktioner (7.2)].

Cytokrom P 450 Interaktioner
Dexlansoprazol metaboliseras delvis av CYP2C19 och CYP3A4[se klinisk farmakologi (12.3)].

In vitro-studier har visat att dexlansoprazol sannolikt inte kommer att hämma CYP-isoformerna 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 eller 3A4. Som sådan skulle 
inga kliniskt relevanta interaktioner med läkemedel som metaboliseras av dessa CYP-enzymer förväntas. Dessutom visade in vivo-studier att DEXILANT inte hade 
någon inverkan på farmakokinetiken för samtidigt administrerat fenytoin (CYP2C9-substrat) eller teofyllin (CYP1A2-substrat). Försökspersonernas CYP1A2-
genotyper i läkemedelsinteraktionsstudien med teofyllin bestämdes inte. Även om in vitro-studier indikerade att DEXILANT har potential att hämma CYP2C19 in 
vivo, har en in vivo-läkemedelsinteraktionsstudie i huvudsakligen CYP2C19 omfattande och mellanliggande metaboliserare visat att DEXILANT inte påverkar 
farmakokinetiken för diazepam (CYP2C19-substrat).

Clopidogrel
Klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19. En studie av friska försökspersoner som var omfattande CYP2C19-metabolisatorer, som fick 
administrering en gång dagligen av klopidogrel 75 mg ensamt eller samtidigt med DEXILANT 60 mg (n=40), under 9 dagar genomfördes. Medel-AUC för den aktiva 
metaboliten av klopidogrel reducerades med cirka 9% (genomsnittligt AUC-förhållande var 91%, med 90% KI på 86-97%) när DEXILANT administrerades samtidigt 
jämfört med administrering av enbart klopidogrel. Farmakodynamiska parametrar mättes också och visade att förändringen i hämning av trombocytaggregation 
(inducerad av 5 mcM ADP) var relaterad till förändringen i exponeringen för klopidogrel aktiv metabolit. Den kliniska betydelsen av detta fynd är inte klarlagt.
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13 ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet
Dexlansoprazols karcinogena potential utvärderades med lansoprazolstudier. I två 24-månaders karcinogenicitetsstudier behandlades Sprague-Dawley-
råttor oralt med lansoprazol i doser på 5 till 150 mg per kg per dag, cirka 1 till 40 gånger exponeringen på en kroppsyta (mg/m)2) baserat på en 50 kg 
person med medellängd [1,46 m2kroppsyta (BSA)] givet den rekommenderade humandosen lansoprazol 30 mg per dag.

Lansoprazol producerade dosrelaterad gastrisk ECL-cellshyperplasi och ECL-cellkarcinoider hos både han- och honråttor[se Clinical Pharmacology (12.2)].

Hos råttor ökade lansoprazol också incidensen av intestinal metaplasi av magepitel hos båda könen. Hos hanråttor gav lansoprazol en dosrelaterad ökning av 
interstitiell celladenom i testiklarna. Incidensen av dessa adenom hos råttor som fick doser på 15 till 150 mg per kg per dag (4 till 40 gånger den rekommenderade 
humana lansoprazoldosen baserad på BSA) översteg den låga bakgrundsförekomsten (intervall = 1,4 till 10 %) för denna råttstam .

I en 24-månaders karcinogenicitetsstudie behandlades CD-1-möss oralt med lansoprazoldoser på 15 till 600 mg per kg per dag, 2 till 80 gånger den 
rekommenderade humana lansoprazoldosen baserat på BSA. Lansoprazol gav en dosrelaterad ökad incidens av gastrisk ECL-cellshyperplasi. Det gav 
också en ökad förekomst av levertumörer (hepatocellulärt adenom plus karcinom). Tumörincidensen hos möss av hankön behandlade med 300 och 600 
mg lansoprazol per kg per dag (40 till 80 gånger den rekommenderade humana lansoprazoldosen baserat på BSA) och möss av honkön behandlade med 
150 till 600 mg lansoprazol per kg per dag (20 till 80 gånger den rekommenderade humana lansoprazoldosen baserad på BSA) översteg intervallen för 
bakgrundsincidenser i historiska kontroller för denna mössstam.

En 26-veckors p53 (+/-) transgen muskarcinogenicitetsstudie av lansoprazol var inte positiv.

Lansoprazol var positivt i Ames-testet ochin vitrokromosomavvikelseanalys av humana lymfocyter. Lansoprazol var inte genotoxiskt i ex vivoråtta 
hepatocyt unscheduled DNA-syntes (UDS) test, denin vivomus mikrokärntest eller råttas benmärgscells kromosomavvikelsetest.

Dexlansoprazol var positivt i Ames-testet och iin vitrokromosomavvikelsetest med lungceller från kinesisk hamster. Dexlansoprazol var negativt iin vivo
mus mikrokärntest.

Dexlansoprazols potentiella effekter på fertilitet och reproduktionsförmåga utvärderades med lansoprazolstudier. Lansoprazol vid orala doser upp till 150 mg per kg 
per dag (40 gånger den rekommenderade humana lansoprazoldosen baserat på BSA) visade sig inte ha någon effekt på fertilitet och reproduktionsförmåga hos 
han- och honråttor.

13.2 Djurtoxikologi och/eller farmakologi

Reproduktionstoksikologiska studier
En reproduktionsstudie utförd på kaniner med orala dexlansoprazoldoser på upp till 30 mg per kg per dag (cirka 9 gånger den maximala rekommenderade humana 
dexlansoprazoldosen [60 mg per dag] baserat på BSA) visade inga tecken på nedsatt fertilitet eller fostret skada pga. till dexlansoprazol. Dessutom utfördes 
reproduktionsstudier på gravida råttor med oral lansoprazol i doser upp till 150 mg per kg per dag (40 gånger den rekommenderade humana lansoprazoldosen 
baserat på BSA) och på dräktiga kaniner vid orala lansoprazoldoser upp till 30 mg per kg per dag (16 gånger den rekommenderade humana lansoprazoldosen 
baserat på BSA) visade inga tecken på nedsatt fertilitet eller fostret skada på grund av lansoprazol.

14 KLINISKA STUDIER

14.1 Läkning av erosiv esofagit
Två multicenter, dubbelblinda, aktivt kontrollerade, randomiserade, 8-veckorsstudier utfördes på patienter med endoskopiskt bekräftad EE. Sjukdomens 
svårighetsgrad klassificerades baserat på Los Angeles Classification Grading System (Grades AD). Patienterna randomiserades till en av följande tre 
behandlingsgrupper: DEXILANT 60 mg dagligen, DEXILANT 90 mg dagligen eller lansoprazol 30 mg dagligen. Patienter som varH. pyloripositiva eller som hade 
Barretts matstrupe och/eller definitiva dysplastiska förändringar vid baslinjen exkluderades från dessa studier. Totalt 4092 patienter inkluderades och varierade i 
ålder från 18 till 90 år (medianålder 48 år) med 54% män. Ras fördelades enligt följande: 87% kaukasiska, 5% svarta och 8% andra. Baserat på Los Angeles-
klassificeringen hade 71 % av patienterna mild EE (grad A och B) och 29 % av patienterna hade måttlig till svår EE (grad C och D) före behandling.

Studierna utformades för att testa icke-underlägsenhet. Om icke-underlägsenhet visades skulle överlägsenhet testas. Även om icke-
underlägsenhet påvisades i båda studierna, upprepades inte fyndet av överlägsenhet i en studie i den andra.

Andelen patienter med läkt EE vid vecka 4 eller 8 presenteras nedan i tabell 5.

Tabell 5: EE-läkningshastighetera: Alla betyg

(95 % KI) för behandlingsskillnaden
(DEXILANT–Lansoprazol)

senast vecka 8
Antal

Patienter (N)b

Behandlingsgrupp
(dagligen)

Vecka 4
% Läkt

Vecka 8c

% LäktStudie

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 = Konfidensintervall
aBaserat på uppskattningar av råhastigheten var patienter som inte hade endoskopiskt dokumenterad läkt EE och som avbröts i förtid.

anses inte läkt.
bPatienter med minst en endoskopi efter baseline
cPrimär effektmått
dPåvisad non-inferioritet gentemot lansoprazol
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DEXILANT 90 mg studerades och gav ingen ytterligare klinisk nytta jämfört med DEXILANT 60 mg.

14.2 Underhåll av läkt erosiv esofagit
En multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad studie genomfördes på patienter som framgångsrikt genomförde en EE-studie och visade 
endoskopiskt bekräftad läkt EE. Upprätthållande av läkning och symtomupplösning under en sexmånadersperiod utvärderades med DEXILANT 30 mg eller 60 mg 
en gång dagligen jämfört med placebo. Totalt 445 patienter inkluderades och varierade i ålder från 18 till 85 år (medianålder 49 år), med 52% kvinnor. Rasen 
fördelade sig enligt följande: 90% kaukasiska, 5% svarta och 5% andra.

Sextiosex procent av patienterna som behandlades med 30 mg DEXILANT förblev läkta under sexmånadersperioden, vilket bekräftades av endoskopi (se tabell 6).

Tabell 6: Underhållspriseraav Healed EE vid månad 6
Antal

Patienter
(N)b

Behandlingsgrupp
(dagligen)

Underhållshastighet
(%)

125 DEXILANT 30 mg 66,4c

119 Placebo 14.3
aBaserat på råränta uppskattningar, patienter som inte hade

endoskopiskt dokumenterat återfall och för tidigt utsättande ansågs ha 
återfall

bPatienter med minst en endoskopi efter baseline
cStatistiskt signifikant jämfört med placebo

DEXILANT 60 mg studerades och gav ingen ytterligare klinisk nytta jämfört med DEXILANT 30 mg.

Effekten av DEXILANT 30 mg på bibehållande av lindring av halsbränna utvärderades också. Vid inträde i underhållsstudien bedömdes majoriteten av patienternas 
initiala svårighetsgrad av halsbränna som ingen. DEXILANT 30 mg visade en statistiskt signifikant högre procentandel av 24-timmars halsbrännsfria perioder jämfört 
med placebo under den 6-månaders behandlingsperioden (se tabell 7). Majoriteten av patienterna som behandlades med placebo avbröts på grund av återfall av EE 
mellan månad två och månad sex.

Tabell 7: Medianandel av 24-timmars halsbrännafria perioder
of the Maintenance of Healed EE Study

Övergripande behandlinga Månad 1 Månad 6
Halsbränna-fri
24-timmarsperioder

(%)

Halsbränna-fri
24-timmarsperioder

(%)

Halsbränna-fri
24-timmarsperioder

(%)
Behandlingsgrupp

(dagligen) 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
aSekundär effektmått
bStatistiskt signifikant jämfört med placebo

14.3 Symtomatisk icke-erosiv GERD
En multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad, 4-veckors studie utfördes på patienter med en diagnos av symtomatisk icke-erosiv 
GERD, främst genom presentation av symtom. Dessa patienter som identifierade halsbränna som sitt primära symtom, hade en historia av halsbränna i 
6 månader eller längre, hade halsbränna i minst 4 av 7 dagar omedelbart före randomisering och hade inga esofaguserosion, vilket bekräftades av 
endoskopi. Patienter med symtom som inte var syrarelaterade kanske inte har uteslutits med dessa inklusionskriterier. Patienterna randomiserades till 
en av följande behandlingsgrupper: DEXILANT 30 mg dagligen, 60 mg dagligen eller placebo. Totalt 947 patienter inkluderades och varierade i ålder 
från 18 till 86 år (medianåldern 48 år) med 71% kvinnor. Rasen fördelade sig enligt följande: 82% kaukasiska,

DEXILANT 30 mg gav statistiskt signifikant större procent av dagarna med halsbrännafria 24-timmarsperioder jämfört med placebo, bedömt med daglig dagbok 
över 4 veckor (se tabell 8). DEXILANT 60 mg studerades och gav ingen ytterligare klinisk nytta jämfört med DEXILANT 30 mg.

Tabell 8: Medianprocentandelar av 24-timmars halsbrännafria perioder under den 4 veckor långa behandlingsperioden
den symtomatiska icke-erosiva GERD-studien

Halsbränna-fri
24-timmarsperioder

(%)
Behandlingsgrupp

(dagligen)N
312 DEXILANT 30 mg 54,9a

310 Placebo 18.5
aStatistiskt signifikant jämfört med placebo

En högre andel av patienterna på DEXILANT 30 mg hade halsbrännafria 24-timmarsperioder jämfört med placebo så tidigt som de tre första dagarna av 
behandlingen och detta fortsatte under hela behandlingsperioden (procent av patienterna på dag 3: DEXILANT 38 % jämfört med placebo 15 %, dag 28: 
DEXILANT 63 % jämfört med placebo 40 %).
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16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING
DEXILANT kapslar med fördröjd frisättning, 30 mg, är ogenomskinliga, blå och grå med TAP och "30" präglade på kapseln och levereras som:

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

Storlek

Endosförpackning om 100 
flaskor med 30 st
Flaska 90 st
Flaska på 1000

DEXILANT kapslar med fördröjd frisättning, 60 mg, är ogenomskinliga, blå med TAP och "60" tryckta på kapseln och levereras som:

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

Storlek

Endosförpackning om 100 
flaskor med 30 st
Flaska 90 st
Flaska på 1000

Förvara vid 25°C (77°F); utflykter tillåtna till 15-30°C (59-86°F) [se USP-kontrollerad rumstemperatur].
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17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Se FDA-godkänd läkemedelsguide

För att säkerställa säker och effektiv användning av DEXILANT bör denna information och instruktioner som finns i den FDA-godkända läkemedelsguiden 
diskuteras med patienten.

Informera patienten att se efter tecken på en allergisk reaktion eftersom dessa kan vara allvarliga och kan kräva att DEXILANT sätts ut.

Råda patienter att omedelbart rapportera och söka vård för diarré som inte förbättras. Detta kan vara ett tecken påClostridium difficileassocierad diarré [se 
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Rekommendera patienten att omedelbart rapportera och söka vård för alla kardiovaskulära eller neurologiska symtom inklusive hjärtklappning, yrsel, kramper och stelkramp 
eftersom dessa kan vara tecken på hypomagnesemi.[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.4)].

Rekommendera patienten att berätta för sin vårdgivare om de tar atazanavir, takrolimus, warfarin och läkemedel som påverkas av magsäckens pH-förändringar[se 
Läkemedelsinteraktioner (7)].

Rekommendera patienten att följa doseringsinstruktionerna i Läkemedelsguiden och informera patienten om att:
• DEXILANT finns som en kapsel med fördröjd frisättning.
• DEXILANT kan tas utan hänsyn till mat.
• DEXILANT ska sväljas hel.
• Alternativt kan DEXILANT-kapslar administreras enligt följande:

− Öppna kapseln;
− Strö intakta granulat på en matsked äppelmos;
− Svälj omedelbart. Granulat ska inte tuggas.
− Förvara inte för senare användning.
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LÄKEMEDELSGUIDE
DEXILANT (däck-ĭ-launt)

(dexlansoprazol)
kapslar med fördröjd frisättning

Läs denna medicinguide innan du börjar ta DEXILANT och varje gång du får påfyllning. Det kan komma ny 
information. Denna information ersätter inte att prata med din läkare om ditt medicinska tillstånd eller din 
behandling.
Vilken är den viktigaste informationen jag bör veta om DEXILANT?

DEXILANT kan hjälpa dina syrarelaterade symtom, men du kan fortfarande ha allvarliga magproblem. 
Prata med din läkare.

DEXILANT kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

• Diarre. DEXILANT kan öka risken för att få svår diarré. Denna diarré kan orsakas av en infektion (
Clostridium difficile) i dina tarmar.
Ring din läkare omedelbart om du har vattnig avföring, magsmärtor och feber som inte går över.

• Benfrakturer. Människor som tar flera dagliga doser av protonpumpshämmare under en lång tid (ett 
år eller längre) kan ha en ökad risk för frakturer i höften, handleden eller ryggraden. Du ska ta 
DEXILANT precis som ordinerats, i lägsta möjliga dos för din behandling och under den kortaste tid 
som behövs. Tala med din läkare om din risk för benfraktur om du tar DEXILANT.

DEXILANT kan ha andra allvarliga biverkningar. Ser"Vilka är de möjliga biverkningarna av DEXILANT?” Vad 

är DEXILANT?

DEXILANT är ett receptbelagt läkemedel som kallas protonpumpshämmare (PPI). DEXILANT minskar 
mängden syra i magen.
DEXILANT används till vuxna:

• i upp till 8 veckor för att läka syrarelaterade skador på slemhinnan i matstrupen (kallad erosiv esofagit eller 
EE).

• i upp till 6 månader för att fortsätta läkning av erosiv esofagit och lindring av halsbränna.
• i 4 veckor för att behandla halsbränna relaterad till gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

GERD inträffar när syra från din mage kommer in i röret (esofagus) som förbinder din mun med din mage. Detta 
kan orsaka en brännande känsla i bröstet eller halsen, sur smak eller rapningar.

Det är inte känt om DEXILANT är säkert och effektivt för barn under 18 år.

Vem ska inte ta DEXILANT?

Ta inte DEXILANT om du är allergisk mot dexlansoprazol eller något av övriga innehållsämnen i DEXILANT. Se 
slutet av denna medicinguide för en komplett lista över ingredienser i DEXILANT.

Vad ska jag berätta för min läkare innan jag tar DEXILANT?

Innan du tar DEXILANT, tala om för din läkare om du:

• har fått veta att du har låga magnesiumnivåer i blodet
• har leverproblem
• har andra medicinska tillstånd
• är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om DEXILANT kommer att skada ditt ofödda barn.
• ammar eller planerar att amma. Det är inte känt om DEXILANT går över i din bröstmjölk.
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Du och din läkare bör bestämma om du ska ta DEXILANT eller amma. Du ska inte göra båda. Tala 
med din läkare om det bästa sättet att mata ditt barn om du tar DEXILANT.

Berätta för din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och 
växtbaserade kosttillskott. DEXILANT kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka hur 
DEXILANT verkar.

Tala särskilt om för din läkare om du tar:

• ett antibiotikum som innehåller ampicillin
• atazanavir (Reyataz)
• digoxin (Lanoxin)
• en produkt som innehåller järn
• ketokonazol (Nizoral)
• warfarin (Coumadin, Jantoven)
• takrolimus (Prograf)
• metotrexat

Fråga din läkare eller apotekspersonal om en lista över dessa läkemedel om du är osäker.

Vet vilka mediciner du tar. Håll en lista över dem för att visa din läkare och apotekspersonal när du får ett nytt 
läkemedel.

Hur ska jag ta DEXILANT?

• Ta DEXILANT exakt som din läkare har ordinerat.
• Ändra inte din dos eller sluta ta DEXILANT utan att först tala med din läkare.
• Du kan ta DEXILANT med eller utan mat.
• Svälj DEXILANT kapslar hela.
• Om du har problem med att svälja DEXILANT kapslar hela kan du öppna kapslarna och strö innehållet på 

en matsked äppelmos. Var noga med att svälja äppelmossblandningen direkt. Tugga inte blandningen. 
Förvara inte blandningen för senare användning.

• Om du tar för mycket DEXILANT, ring din läkare omedelbart eller gå till närmaste sjukhus eller akutmottagning.

Vilka är de möjliga biverkningarna av DEXILANT?

DEXILANT kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

• Se "Vad är den viktigaste informationen jag borde veta om DEXILANT?"

• Låga magnesiumnivåer i din kropp. Detta problem kan vara allvarligt. Lågt magnesium kan inträffa hos vissa 
personer som tar en protonpumpshämmare i minst 3 månader. Om låga magnesiumnivåer inträffar är det 
vanligtvis efter ett års behandling. Du kan eller kanske inte har symtom på lågt magnesium.

Tala genast om för din läkare om du utvecklar något av dessa symtom: o

o
o
o
o
o
o
o
o

anfall
yrsel
onormala eller snabba hjärtslag 
skakningar
ryckande rörelser eller skakningar 
(skakningar) muskelsvaghet
spasmer i händer och fötter 
kramper eller muskelvärk 
spasmer i röstlådan
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Din läkare kan kontrollera nivån av magnesium i din kropp innan du börjar ta DEXILANT, eller under 
behandlingen, om du kommer att ta DEXILANT under en längre tid.

De vanligaste biverkningarna av DEXILANT inkluderar:

• diarre
• magont
• illamående

• förkylning
• kräkningar

• gas

Andra biverkningar

• Allvarliga allergiska reaktioner.Tala om för din läkare om du får något av följande symtom med DEXILANT:
• utslag

• ansiktssvullnad
• trånghet i halsen
• svårt att andas

Din läkare kan avbryta DEXILANT om dessa symtom inträffar.

Tala om för din läkare om du har några biverkningar som stör dig eller som inte försvinner.

Dessa är inte alla möjliga biverkningar av DEXILANT. För mer information, fråga din läkare eller apotekspersonal. Ring 

din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Hur ska jag förvara DEXILANT?
• Förvara DEXILANT i rumstemperatur mellan 68°F till 77°F (20°C till 25°C).

Förvara DEXILANT och alla läkemedel utom räckhåll för barn. 
Allmän information om DEXILANT

Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i en läkemedelsguide. Använd inte DEXILANT 
för ett tillstånd som det inte har ordinerats för. Ge inte DEXILANT till andra personer, även om de har samma 
symtom som du har. Det kan skada dem.
Denna medicinguide sammanfattar den viktigaste informationen om DEXILANT. Om du vill ha mer 
information, prata med din läkare. Du kan fråga din läkare eller apotekspersonal om information om 
DEXILANT som är skriven för vårdpersonal.
För mer information, gå till www.DEXILANT.com eller ring 1-877-825-3327.

Vilka är ingredienserna i DEXILANT?

Aktiv ingrediens: dexlansoprazol.
Inaktiva ingredienser: sockersfärer, magnesiumkarbonat, sackaros, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, 
titandioxid, hydroxipropylcellulosa, hypromellos 2910, talk, metakrylsyrasampolymerer, polyetylenglykol 
8000, trietylcitrat, polysorbat 80 och kolloidal silikondioxid. Kapselskalet är gjort av hypromellos, karragenan 
och kaliumklorid. Baserat på kapselskalets färg innehåller blått FD&C Blue No. 2 aluminium lake; grått 
innehåller svart järnoxid; och båda innehåller titandioxid.
Denna medicinguide har godkänts av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten.

Levererad av
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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