
REÇETE BİLGİLERİNİN ÖNEMLİ NOKTALARI
Bu önemli noktalar, DEXILANT'ı güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak 
için gereken tüm bilgileri içermez. DEXILANT için tam reçete bilgilerine 
bakın.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER ----------------------
• Gastrik Malignite: DEXILANT ile semptomatik yanıt, gastrik 

malignite varlığını engellemez. (5.1)
• Clostridium difficileilişkili ishal : ÜFE tedavisi artmış risk ile ilişkili 

olabilirClostridium difficileilişkili ishal. (5.2)

• Kemik kırığı: Uzun süreli ve çoklu günlük doz PPI tedavisi, kalça, 
bilek veya omurganın osteoporozla ilişkili kırık riskinin artmasıyla 
ilişkilendirilebilir. (5.3)

• hipomagnezemi : Uzun süreli PPI tedavisi ile nadiren 
hipomagnezemi bildirilmiştir. (5.4)

Oral kullanım için DEXILANT (dekslansoprazol) gecikmeli salımlı 
kapsüller.
İlk ABD Onayı: 1995 (lansoprazol)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SON ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER-------------------- 
------ Uyarılar ve Önlemler

Clostridium difficileilişkili diyare (5.2) ile 
birlikte DEXILANT kullanımı

Metotreksat (5.5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER ------------------ 
----------- En yaygın olarak bildirilen advers reaksiyonlar (≥%2): ishal, karın 
ağrısı, mide bulantısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, kusma ve gaz. (6.1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI---------------- -------- 

DEXILANT, aşağıdakiler için belirtilen bir proton pompası inhibitörüdür (PPI):
• Tüm derecelerde eroziv özofajitin (EE) iyileşmesi. (1.1)
• EE iyileşmesinin sürdürülmesi ve mide ekşimesinin giderilmesi. (1.2)
• Semptomatik eroziv olmayan gastroözofageal reflü hastalığı 

(GERD) ile ilişkili mide ekşimesi tedavisi. (1.3)

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 3327) 
numaralı telefondan Takeda Pharmaceuticals America, Inc. veya 1-800-FDA-1088 veya 
www.fda.gov/medwatch numaralı telefondan FDA ile iletişime geçin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE ----------------------
• EE'nin iyileşmesi : 8 haftaya kadar günde bir kez 60 mg. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ----------------- -------------
• Atazanavir : Atazanavir sistemik konsantrasyonları önemli 

ölçüde düşebileceğinden DEXILANT ile birlikte 
uygulamayın. (7.1)

• pH'a bağlı absorpsiyonlu ilaçlar (örn. Ampisilin esterleri, 
Digoksin, demir tuzları, ketokonazol) : DEXILANT, biyoyararlanım 
için gastrik pH'ın önemli olduğu ilaçların emilimini engelleyebilir. 
(7.1)

• varfarin : Birlikte varfarin alan hastalar, uluslararası 
normalleştirilmiş oran (INR) ve protrombin zamanındaki artışlar için 
izleme gerektirebilir. (7.2)

• takrolimus : Birlikte takrolimus kullanımı takrolimus tam kan 
konsantrasyonlarını artırabilir. (7.3)

• metotreksat : DEXILANT, metotreksat serum düzeylerini 
artırabilir (7.5)

• İyileştirilmiş EE'nin bakımı : 6 aya kadar günde bir kez 30 mg. 
(2.1)

• Semptomatik eroziv olmayan GÖRH : 4 hafta boyunca günde bir kez 30 mg. (2.1)

• Karaciğer yetmezliği : Orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh 
Sınıf B) olan hastalar için günlük maksimum 30 mg dozu düşünün. 
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) hiçbir 
çalışma yapılmamıştır. (2.2, 8.7)

• DEXILANT, yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir. (2.3)
• DEXILANT bütün olarak yutulmalıdır. Alternatif olarak, kapsüller 

açılabilir, bir çorba kaşığı elma püresi üzerine serpilebilir ve hemen 
yutulabilir. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE KUVVETLERİ --------------------
• Gecikmeli Salımlı Kapsüller: 30 mg ve 60 mg. (3) HASTA DANIŞMANLIĞI BİLGİLERİ ve FDA onaylı ilaç 

kılavuzu için bkz. 17. Revize: Eylül 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLAR------------------ ------------
• İlacın herhangi bir bileşenine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalar

formülasyon. (4)
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TAM REÇETE BİLGİSİ İYON

1 GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

1.1 Eroziv Özofajitin İyileşmesi
DEXILANT, tüm derecelerde eroziv özofajitin (EE) 8 haftaya kadar iyileşmesi için endikedir.

1.2 İyileşmiş Eroziv Özofajitin Bakımı
DEXILANT, EE'nin iyileşmesini ve 6 aya kadar mide ekşimesinin giderilmesini sağlamak için endikedir.

1.3 Semptomatik Eroziv Olmayan Gastroözofageal Reflü Hastalığı
DEXILANT, semptomatik eroziv olmayan gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ile ilişkili mide ekşimesi tedavisinde 4 hafta endikedir.

2 DOZAJ VE YÖNETİM

2.1 Önerilen Doz
DEXILANT, yetişkin kullanımı için 30 mg ve 60 mg dozlarda kapsüller halinde mevcuttur. Her endikasyonda kullanım talimatları Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1: DEXILANT Dozaj Önerileri
gösterge Önerilen Doz Sıklık

EE'nin iyileşmesi 60 mg 8 haftaya kadar günde bir kez

İyileştirilmiş EE'nin Bakımı
ve mide ekşimesi rahatlama

30 mg Günde bir kez*

Semptomatik Eroziv Olmayan
GÖRH

30 mg 4 hafta boyunca günde bir kez

* Kontrollü çalışmalar 6 ayı geçmemiştir.

2.2 Karaciğer Bozukluğu
Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf A) olan hastalarda DEXILANT için herhangi bir ayarlama gerekli değildir. Orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh 
Sınıf B) olan hastalar için maksimum günlük doz 30 mg'ı düşünün. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) hiçbir çalışma yapılmamıştır.[
bkz. Spesifik Popülasyonlarda Kullanım (8.7) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

2.3 Önemli Yönetim Bilgileri DEXILANT, 
yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir. 
DEXILANT bütün olarak yutulmalıdır.

• Alternatif olarak, DEXILANT kapsülleri aşağıdaki şekilde uygulanabilir:
- Açık kapsül;
- Bir çorba kaşığı elma püresi üzerine bozulmamış granüller serpin;
‒ Derhal yutunuz. Granüller çiğnenmemelidir.

3
• 30 mg gecikmeli salimli kapsüller opak, mavi ve gri renkte olup, TAP ve kapsül üzerinde "30" basılmıştır.
• 60 mg gecikmeli salimli kapsüller opaktır, TAP ile mavi ve kapsül üzerinde "60" basılmıştır.

DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ

4
DEXILANT, formülasyonun herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.[bkz. Açıklama (11)]. DEXILANT 
kullanımı ile aşırı duyarlılık ve anafilaksi bildirilmiştir.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)].

KONTRENDİKASYONLARI

5 UYARILAR VE ÖNLEMLER

5.1 Gastrik Malignite
DEXILANT ile semptomatik yanıt, mide malignitesinin varlığını engellemez.

5.2Clostridium Difficileİlişkili İshal
Yayınlanmış gözlemsel çalışmalar, DEXILANT gibi PPI tedavisinin artmış risk ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.Clostridium difficileilişkili diyare, 
özellikle hastanede yatan hastalarda. İyileşmeyen ishal için bu tanı düşünülmelidir.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.2)].

Hastalar, tedavi edilen duruma uygun en düşük doz ve en kısa ÜFE tedavisini kullanmalıdır.

5.3 Kemik Kırığı
Yayınlanmış birkaç gözlemsel çalışma, PPI tedavisinin osteoporozla ilişkili kalça, el bileği veya omurga kırıkları için artan risk ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir. Çoklu günlük dozlar olarak tanımlanan yüksek doz ve uzun süreli PPI tedavisi (bir yıl veya daha uzun) alan hastalarda kırık riski arttı. 
Hastalar, tedavi edilen koşullara uygun en düşük doz ve en kısa ÜFE tedavisini kullanmalıdır. Osteoporozla ilişkili kırık riski altındaki hastalar, yerleşik 
tedavi kılavuzlarına göre yönetilmelidir.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2) ve Olumsuz Reaksiyonlar (6)].

5.4 Hipomagnezemi
Semptomatik ve asemptomatik hipomagnezemi, en az üç ay süreyle PPI ile tedavi edilen hastalarda, çoğu vakada bir yıllık tedaviden sonra nadiren 
bildirilmiştir. Ciddi yan etkiler tetani, aritmiler ve nöbetleri içerir. Çoğu hastada hipomagnezemi tedavisi, magnezyum replasmanı ve ÜFE'nin kesilmesini 
gerektirdi.

Uzun süreli tedavi görmesi beklenen veya digoksin gibi ilaçlar veya hipomagnezemiye neden olabilecek ilaçlar (örn.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.2)].

Referans Kimliği: 3193076
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5.5 DEXILANT'ın Methotrexate ile birlikte kullanımı
Literatür, PPI'ların metotreksat ile birlikte kullanılmasının (öncelikle yüksek dozda; metotreksat reçeteleme bilgilerine bakınız), metotreksat ve/veya metabolitinin serum 
seviyelerini yükseltebileceğini ve uzatabileceğini, bunun da muhtemelen metotreksat toksisitelerine yol açabileceğini düşündürmektedir. Yüksek doz metotreksat 
uygulamasında, bazı hastalarda ÜFE'nin geçici olarak kesilmesi düşünülebilir.[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.5)].

6 TERS TEPKİLER

6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi
Klinik deneyler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik deneylerinde gözlenen advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik 
deneylerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve pratikte gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

DEXILANT'ın güvenliği, kontrollü ve kontrolsüz klinik çalışmalarda, en az 6 ay tedavi edilen 863 hasta ve bir yıl süreyle tedavi edilen 203 hasta dahil 4548 
hastada değerlendirilmiştir. Hastaların yaşları 18 ile 90 arasındaydı (ortalama yaş 48), %54 kadın, %85 Kafkas, %8 Siyah, %4 Asyalı ve %3 diğer ırklar. EE 
tedavisi, iyileşmiş EE'nin sürdürülmesi ve semptomatik GÖRH tedavisi için plaseboda 896 hasta, DEXILANT 30 mg'da 455 hasta, DEXILANT 60 mg'da 2218 
hasta ve lansoprazol 30 mg'da 1363 hastayı içeren altı randomize kontrollü klinik çalışma yürütülmüştür. günde bir kez.

En Sık Bildirilen Advers Reaksiyonlar
Kontrollü çalışmalarda plaseboya göre DEXILANT için daha yüksek bir insidansta meydana gelen en yaygın advers reaksiyonlar (≥%2) Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Kontrollü Çalışmalarda Advers Reaksiyonların İnsidansı

plasebo DEKSİLANT
30 mg

(N=455)
%

DEKSİLANT
60 mg

(S=2218)
%

DEKSİLANT
Toplam

(N=2621)
%

lansoprazol
30 mg

(S=1363)
%

(S=896)
%Olumsuz Reaksiyon

İshal 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Karın ağrısı 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

Mide bulantısı 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Üst solunum yolları

enfeksiyon
0,8 2.9 1.7 1.9 0,8

Kusma 0,8 2.2 1.4 1.6 1.1
şişkinlik 0,6 2.6 1.4 1.6 1.2

İlacın kesilmesiyle sonuçlanan advers reaksiyonlar
Kontrollü klinik çalışmalarda, DEXILANT tedavisinin kesilmesine yol açan en yaygın advers reaksiyon ishaldir (%0,7).

Diğer Advers Reaksiyonlar
Kontrollü çalışmalarda %2'den daha az bir insidansta bildirilen diğer advers reaksiyonlar aşağıda vücut sistemine göre 
listelenmiştir: Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları:anemi, lenfadenopati
Kardiyak Bozukluklar:angina, aritmi, bradikardi, göğüs ağrısı, ödem, miyokard enfarktüsü, çarpıntı, taşikardi Kulak ve Labirent 
Bozuklukları:kulak ağrısı, kulak çınlaması, vertigo Endokrin Bozuklukları:guatr

Göz Bozuklukları:göz tahrişi, göz şişmesi
Gastrointestinal Bozukluklar:abdominal rahatsızlık, abdominal hassasiyet, anormal dışkı, anal rahatsızlık, Barrett's özofagusu, bezoar, anormal bağırsak 
sesleri, nefes kokusu, kolit mikroskobik, kolon polip, kabızlık, ağız kuruluğu, duodenit, dispepsi, disfaji, enterit, geğirme, özofajit, gastrik polip, gastrit, 
gastroenterit, gastrointestinal bozukluklar, gastrointestinal hipermotilite bozuklukları, GÖRH, GI ülser ve perforasyon, hematemez, hematokezya, 
hemoroid, bozulmuş mide boşalması, irritabl bağırsak sendromu, mukus dışkı, oral mukozal kabarma, ağrılı dışkılama, proktit, oral parestezi, rektal 
kanama, öğürme
Genel Bozukluklar ve Yönetim Yeri Koşulları:advers ilaç reaksiyonu, asteni, göğüs ağrısı, titreme, anormal hissetme, inflamasyon, mukozal 
inflamasyon, nodül, ağrı, ateş
Hepatobilier Bozukluklar:biliyer kolik, kolelitiazis, hepatomegali 
Bağışıklık Sistemi Bozuklukları:aşırı duyarlılık
Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar:kandida enfeksiyonları, grip, nazofarenjit, oral uçuk, farenjit, sinüzit, viral enfeksiyon, vulvo-vajinal enfeksiyon Yaralanma, Zehirlenme ve 
Prosedürel Komplikasyonlar:düşmeler, kırıklar, eklem burkulmaları, aşırı doz, prosedürel ağrı, güneş yanığı
Laboratuvar Araştırmaları:ALP arttı, ALT arttı, AST arttı, bilirubin azaldı/arttı, kan kreatinin arttı, kan gastrin arttı, kan şekeri arttı, kan potasyum arttı, 
karaciğer fonksiyon testi anormal, trombosit sayısı azaldı, toplam protein arttı, kilo artışı

Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları:iştah değişiklikleri, hiperkalsemi, hipokalemi
Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Bozuklukları:artralji, artrit, kas krampları, kas-iskelet ağrısı, miyalji
Sinir Sistemi Bozuklukları:tat değişikliği, kasılma, baş dönmesi, baş ağrısı, migren, hafıza bozukluğu, parestezi, psikomotor hiperaktivite, titreme, 
trigeminal nevralji
Psikolojik bozukluklar:anormal rüyalar, anksiyete, depresyon, uykusuzluk, libido değişiklikleri 
Böbrek ve İdrar Bozuklukları:dizüri, işeme aciliyeti
Üreme Sistemi ve Meme Bozuklukları:dismenore, disparoni, menoraji, menstrüel bozukluk
Solunum, Göğüs ve Mediastinal Bozukluklar:aspirasyon, astım, bronşit, öksürük, dispne, hıçkırık, hiperventilasyon, solunum yolu tıkanıklığı, boğaz ağrısı

Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları:akne, dermatit, eritem, kaşıntı, döküntü, deri lezyonu, ürtiker Vasküler 
Bozukluklar:derin ven trombozu, sıcak basması, hipertansiyon

Uzun süreli kontrolsüz bir çalışmada rapor edilen ve tedavi eden doktor tarafından DEXILANT ile ilişkili olduğu düşünülen ek advers reaksiyonlar arasında şunlar 
yer almaktadır: anafilaksi, işitsel halüsinasyon, B hücreli lenfoma, bursit, merkezi obezite, akut kolesistit, dehidratasyon, diabetes mellitus, disfoni, burun 
kanaması, folikülit, gut, herpes zoster, hiperlipidemi, hipotiroidizm, artan nötrofiller, MCHC azalması, nötropeni, rektal tenesmus, huzursuz bacak sendromu, 
somnolans, tonsillit.

Referans Kimliği: 3193076
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DEXILANT ile gözlenmeyen, ancak rasemat lansoprazol ile meydana gelen diğer advers reaksiyonlar, lansoprazol reçeteleme bilgileri, ADVERS 
REAKSİYONLAR bölümünde bulunabilir.

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim
DEXILANT'ın onaylanması sırasında aşağıdaki yan etkiler tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, 
sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları:otoimmün hemolitik anemi, idiyopatik trombositopenik purpura Kulak ve 
Labirent Bozuklukları:sağırlık Göz Bozuklukları:bulanık görme

Gastrointestinal Bozukluklar:oral ödem, pankreatit
Genel Bozukluklar ve Yönetim Yeri Koşulları:yüz ödemi Hepatobilier 
Bozukluklar:ilaca bağlı hepatit
Bağışıklık Sistemi Bozuklukları:anafilaktik şok (acil müdahale gerektiren), eksfolyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz 
(bazıları ölümcül)
Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar: Clostridium difficileilişkili ishal 
Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları:hipomagnezemi, hiponatremi 
Kas-İskelet Sistemi Bozuklukları:kemik kırığı
Sinir Sistemi Bozuklukları:serebrovasküler kaza, geçici iskemik atak Böbrek ve 
İdrar Bozuklukları:akut böbrek yetmezliği
Solunum, Göğüs ve Mediastinal Bozukluklar:faringeal ödem, boğazda sıkışma Deri ve 
Deri Altı Doku Bozuklukları:yaygın döküntü, lökositoklastik vaskülit

7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

7.1 pH'a Bağlı Emilim Farmakokinetiğine Sahip İlaçlar
DEXILANT, mide asidi salgısının inhibisyonuna neden olur. DEXILANT, absorpsiyon için mide asidinin varlığına bağlı olan HIV proteaz inhibitörü 
atazanavirin sistemik konsantrasyonlarını büyük ölçüde azaltır ve atazanavirin terapötik etkisinin kaybolmasına ve HIV direncinin gelişmesine neden 
olabilir. Bu nedenle DEXILANT, atazanavir ile birlikte uygulanmamalıdır.

DEXILANT, mide pH'ının oral biyoyararlanımın önemli bir belirleyicisi olduğu diğer ilaçların (örn., ampisilin esterleri, digoksin, demir tuzları, 
ketokonazol) emilimini engelleyebilir.

7.2 Varfarin
DEXILANT 90 mg ve varfarin 25 mg'ın birlikte uygulanması, varfarin veya INR'nin farmakokinetiğini etkilememiştir.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)]. Bununla 
birlikte, birlikte PPI ve varfarin alan hastalarda artan INR ve protrombin zamanı raporları vardır. INR ve protrombin zamanındaki artışlar anormal 
kanamaya ve hatta ölüme neden olabilir. DEXILANT ve varfarin ile birlikte tedavi edilen hastaların INR ve protrombin zamanındaki artışlar için izlenmesi 
gerekebilir.

7.3 Takrolimus
Dekslansoprazol ve takrolimusun birlikte uygulanması, özellikle CYP2C19'u orta veya zayıf metabolize eden transplant hastalarında takrolimusun tam 
kan düzeylerini artırabilir.

7.4 Klopidogrel
Sağlıklı deneklerde dekslansoprazol ve klopidogrelin birlikte uygulanması, klopidogrelin aktif metabolitine veya klopidogrel ile indüklenen trombosit inhibisyonuna 
maruz kalma üzerinde klinik olarak önemli bir etkiye sahip değildi [bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].Onaylanmış bir DEXILANT dozu ile birlikte uygulandığında 
klopidogrel doz ayarlaması gerekli değildir.

7.5 Metotreksat
Vaka raporları, yayınlanmış popülasyon farmakokinetik çalışmaları ve geriye dönük analizler, PPI'ların ve metotreksatın (öncelikle yüksek dozda; metotreksat 
reçeteleme bilgilerine bakınız) birlikte uygulanmasının metotreksat ve/veya metaboliti hidroksimetotreksatın serum seviyelerini yükseltebileceğini ve uzatabileceğini 
düşündürmektedir. Bununla birlikte, yüksek doz metotreksatın ÜFE ile resmi ilaç etkileşimi çalışmaları yapılmamıştır.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.5)].

8

8.1 Hamilelik

BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

Teratojenik Etkiler
Gebelik Kategorisi B. Gebe kadınlarda dekslansoprazol ile yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Tavşanlarda dekslansoprazolün hayvan üreme 
çalışmalarında herhangi bir olumsuz fetal etki olmamıştır. Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, DEXILANT hamilelik 
sırasında yalnızca açıkça gerekliyse kullanılmalıdır.

Tavşanlarda, önerilen maksimum insan dekslansoprazol dozunun (günde 60 mg) yaklaşık 9 katına kadar oral dekslansoprazol dozlarında yürütülen bir üreme çalışması, 
dekslansoprazol nedeniyle fetüse zarar verdiğine veya doğurganlıkta bozulma olduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır. Buna ek olarak, önerilen insan lansoprazol 
dozunun 40 katına kadar dozlarda oral lansoprazol ile hamile sıçanlarda ve önerilen insan lansoprazol dozunun 16 katına kadar oral lansoprazol dozlarında hamile tavşanlarda 
gerçekleştirilen üreme çalışmaları, doğurganlığın bozulmasına veya lansoprazolün zarar görmesine dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır. Lansoprazol nedeniyle fetüs[bkz. 
Klinik Olmayan Toksikoloji (13.2)].

8.3 Emziren Anneler
Dekslansoprazolün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak lansoprazol ve metabolitleri, lansoprazol uygulamasını takiben sıçan sütünde 
bulunur. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve sıçan karsinojenisite çalışmalarında lansoprazol için gösterilen tümörijenisite potansiyeli nedeniyle[bkz. 
Klinik Olmayan Toksikoloji (13.1)], ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirmenin kesilmesine veya ilacın kesilmesine karar verilmelidir.

8.4 Pediatrik Kullanım
DEXILANT'ın pediyatrik hastalarda (18 yaşından küçük) güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Referans Kimliği: 3193076
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8.5 Geriatrik Kullanım
DEXILANT'ın klinik çalışmalarında, hastaların %11'i 65 yaş ve üzerindeydi. Bu hastalar ve daha genç hastalar arasında güvenlik veya etkililik açısından 
genel bir farklılık gözlenmemiştir ve bildirilen diğer klinik deneyimler, geriatrik ve daha genç hastalar arasında yanıtlarda önemli farklılıklar 
belirlememiştir, ancak bazı yaşlı bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı edilemez.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

8.6 Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda DEXILANT doz ayarlaması gerekli değildir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dekslansoprazolün 
farmakokinetiğinin değişmesi beklenmemektedir, çünkü dekslansoprazol karaciğerde geniş ölçüde inaktif metabolitlere metabolize edilir ve oral 
dekslansoprazol dozunu takiben idrarda ana ilaç bulunmaz.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

8.7 Karaciğer Bozukluğu
Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf A) olan hastalarda DEXILANT için doz ayarlaması gerekli değildir. Orta derecede karaciğer yetmezliği 
olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) DEXILANT 30 mg düşünülmelidir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) hiçbir 
çalışma yapılmamıştır.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

10 AŞIRI DOZAJ
DEXILANT'ın önemli doz aşımına ilişkin herhangi bir rapor bulunmamaktadır. Çoklu dozlarda DEXILANT 120 mg ve tek doz DEXILANT 300 mg ölüme veya 
diğer ciddi advers olaylara neden olmadı. Bununla birlikte, günde iki kez 60 mg DEXILANT dozu ile ilişkili olarak ciddi hipertansiyon yan etkileri 
bildirilmiştir. Günde iki kez DEXILANT 60 mg dozu ile gözlenen ciddi olmayan advers reaksiyonlar arasında sıcak basması, kontüzyon, orofaringeal ağrı ve 
kilo kaybı yer alır. Dekslansoprazolün hemodiyaliz ile dolaşımdan atılması beklenmez. Doz aşımı meydana gelirse, tedavi semptomatik ve destekleyici 
olmalıdır.

11 AÇIKLAMA
Bir proton pompası inhibitörü olan DEXILANT (dekslansoprazol) gecikmeli salımlı kapsüllerdeki aktif bileşen (+)-2-[(R)-{[3-metil-4-(2,2,2 
trifloroetoksi)piridin-2-il]metil} sülfinil]-1 saat-benzimidazol, gastrik asit sekresyonunu inhibe eden bir bileşik. DekslansoprazolR-lansoprazolün 
enantiyomeri (bir rasemik karışımıR- veS-enantiyomerler). Ampirik formülü: C16H14F3N3Ö2S, 369.36 moleküler ağırlığa sahip. Yapısal formül:

Ö
S

N
H
N

Ö CF3

N CH3

Dekslansoprazol, 140°C'de bozunarak eriyen beyaz ila neredeyse beyaz kristal bir tozdur. Dekslansoprazol, dimetilformamid, metanol, diklorometan, 
etanol ve etil asetatta serbestçe çözünür; ve asetonitril içinde çözünür; eter içinde az çözünür; ve suda çok az çözünür; ve heksan içinde pratik olarak 
çözünmez.

Dekslansoprazol, ışığa maruz kaldığında stabildir. Dekslansoprazol, nötr ve alkali koşullarda asidik koşullardan daha kararlıdır.

DEXILANT, oral uygulama için kapsüllerde çift gecikmeli salimli bir formülasyon olarak sağlanır. Kapsüller, pH'a bağlı farklı çözünme profillerine sahip 
iki tip enterik kaplı granül karışımında dekslansoprazol içerir.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

DEXILANT iki dozaj gücünde mevcuttur: kapsül başına 30 mg ve 60 mg. Her kapsül, dekslansoprazol (aktif bileşen) ve aşağıdaki aktif olmayan 
bileşenlerden oluşan enterik kaplı granüller içerir: şeker küreleri, magnezyum karbonat, sukroz, düşük ikameli hidroksipropil selüloz, titanyum dioksit, 
hidroksipropil selüloz, hipromelloz 2910, talk, metakrilik asit kopolimerleri, polietilen glikol 8000, trietil sitrat, polisorbat 80 ve kolloidal silikon dioksit. 
Kapsül kabuğunun bileşenleri aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: hipromelloz, karagenan ve potasyum klorür. Kapsül kabuğu rengine bağlı olarak 
mavi, FD&C Blue No. 2 alüminyum lake içerir; gri, siyah demir oksit içerir; ve her ikisi de titanyum dioksit içerir.

12 KLİNİK FARMAKOLOJİ

12.1 Eylem Mekanizması
Dekslansoprazol, (H)'nin spesifik inhibisyonu ile gastrik asit sekresyonunu baskılayan bir ÜFE'dir.+,K+)- Mide parietal hücresindeki ATPaz. Dekslansoprazol, 
spesifik olarak proton pompasına etki ederek asit üretiminin son adımını bloke eder.

12.2 Farmakodinamik

Antisekretuar Aktivite
DEXILANT 60 mg (n=20) veya lansoprazol 30 mg'ın (n=23) beş gün boyunca günde bir kez 24 saatlik intragastrik pH üzerindeki etkileri, çok dozlu çapraz bir 
çalışmada sağlıklı gönüllülerde değerlendirildi. Sonuçlar Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 3: 5. Günde 24 saatlik İntragastrik pH Üzerindeki Etkisi
DEXILANT veya Lansoprazol uygulaması
DEKSİLANT

60 mg
lansoprazol

30 mg
Ortalama İntragastrik pH

4.55 4.13
% Zaman İntragastrik pH > 4

(saat)
71 60
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(17 saat) (14 saat)

Serum Gastrin Etkileri
DEXILANT'ın serum gastrin konsantrasyonları üzerindeki etkisi, 8 haftaya kadar klinik çalışmalarda yaklaşık 3460 hastada ve 6 ila 12 aya kadar 1023 
hastada değerlendirilmiştir. Ortalama açlık gastrin konsantrasyonları, DEXILANT 30 mg ve 60 mg dozları ile tedavi sırasında başlangıca göre arttı. 6 
aydan uzun süre tedavi gören hastalarda, ortalama serum gastrin seviyeleri tedavinin yaklaşık ilk 3 ayında arttı ve tedavinin geri kalanında stabil kaldı. 
Ortalama serum gastrin seviyeleri, tedavinin kesilmesinden sonraki bir ay içinde tedavi öncesi seviyelere döndü.

Enterokromafin Benzeri Hücre (ECL) Etkileri
12 aya kadar DEXILANT 30 mg, 60 mg veya 90 mg ile tedavi edilen 653 hastadan elde edilen mide biyopsi örneklerinde ECL hücre hiperplazisi rapor 
edilmemiştir.

Günde kg başına 150 mg'a kadar lansoprazol uygulanan sıçanların ömür boyu maruz kalması sırasında, özellikle dişi sıçanlarda, belirgin hipergastrinemi ve 
ardından ECL hücre proliferasyonu ve karsinoid tümör oluşumu gözlenmiştir.[bkz. Klinik Olmayan Toksikoloji (13.1)].

Kardiyak Repolarizasyon Üzerine Etkisi
DEXILANT'ın QT/QT'yi uzatma potansiyelini değerlendirmek için bir çalışma yapılmıştır.csağlıklı yetişkin deneklerde aralık. 90 mg veya 300 mg DEXILANT dozları, 
plaseboya kıyasla kardiyak repolarizasyonu geciktirmedi. Pozitif kontrol (moksifloksasin) istatistiksel olarak önemli ölçüde daha yüksek ortalama maksimum ve 
zaman ortalamalı QT/QT üretticplaseboya kıyasla aralıklar.

12.3 Farmakokinetik
DEXILANT'ın ikili gecikmeli salimli formülasyonu, iki farklı tepe noktası olan bir dekslansoprazol plazma konsantrasyonu-zaman profili ile sonuçlanır; ilk pik uygulamadan 1 ila 2 
saat sonra meydana gelir, ardından 4 ila 5 saat içinde ikinci bir pik meydana gelir (bakınız Şekil 1). Dekslansoprazol, sağlıklı gönüllülerde ve semptomatik GÖRH olan hastalarda 
yaklaşık 1 ila 2 saatlik bir yarılanma ömrü ile elimine edilir. DEXILANT 30 mg veya 60 mg'ın birden fazla, günde bir kez dozlarından sonra, ortalama EAA olmasına rağmen, 
dekslansoprazol birikimi olmaztve Cmaksimumdekslansoprazol değerleri 5. günde 1. güne göre biraz daha yüksek (%10'dan az) olmuştur.

Şekil 1: Ortalama Plazma Dekslansoprazol Konsantrasyonu – 30 veya 
60 mg DEXILANT'ın Oral Uygulamasının Ardından Zaman Profili

Sağlıklı Olgularda 5 Gün Boyunca Günde Bir

1200 DEKSİLANT 30 mg
DEXILANT 60 mg

1000

800

600

400

200

0
0 4 8 12 16 20 24

zaman (saat)

Dekslansoprazolün farmakokinetiği, C için yüzde varyasyon katsayısı (%CV) değerleri ile oldukça değişkendir.maksimum, AUC ve CL/F %30'dan fazla (bkz. 
Tablo 4).

Tablo 4: Hastalar için Ortalama (%CV) Farmakokinetik Parametreler
DEXILANT Uygulamasından Sonra 5. Gün

Doz
(mg)

Cmaksimum AUC24

(ng·h/mL)
CL/F
(L/sa)(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)

absorpsiyon
Sağlıklı gönüllülere ve semptomatik GÖRH hastalarına 30 mg veya 60 mg DEXILANT oral uygulamasından sonra, ortalama Cmaksimumve 
dekslansoprazolün AUC değerleri yaklaşık olarak dozla orantılı olarak artmıştır (bkz. Şekil 1).

Dağıtım
Dekslansoprazolün plazma proteinlerine bağlanması sağlıklı deneklerde %96,1 ila %98,8 aralığındaydı ve konsantrasyondan bağımsız olarak mL başına 0.01 ila 20 
mcg idi. Görünen dağılım hacmi (Vz/F) semptomatik GÖRH hastalarında çoklu dozlardan sonra 40.3 L olmuştur.

Metabolizma
Dekslansoprazol, karaciğerde oksidasyon, redüksiyon ve ardından sülfat, glukuronid ve glutatyon konjugatlarının inaktif metabolitlere oluşumu ile geniş ölçüde 
metabolize edilir. Oksidatif metabolitler, esas olarak CYP2C19 ile hidroksilasyon ve CYP3A4 ile sülfona oksidasyon dahil olmak üzere sitokrom P450 (CYP) enzim 
sistemi tarafından oluşturulur.

Referans Kimliği: 3193076
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CYP2C19, CYP2C19 substratlarının metabolizmasında üç fenotip sergileyen polimorfik bir karaciğer enzimidir; hızlı metabolizörler (*1/*1), orta 
metabolizatörler (*1/mutant) ve zayıf metabolizörler (mutant/mutant). Dekslansoprazol, CYP2C19 metabolize edici durumundan bağımsız olarak 
plazmada dolaşan ana bileşendir. CYP2C19 orta ve hızlı metabolize edicilerde, ana plazma metabolitleri 5-hidroksi dekslansoprazol ve bunun glukuronid 
konjugatı iken, CYP2C19 zayıf metabolize edicilerde dekslansoprazol sülfon ana plazma metabolitidir.

Eliminasyon
DEXILANT uygulamasını takiben idrarla değişmemiş dekslansoprazol atılmaz. yönetiminin ardından [14C]dekslansoprazol 6 sağlıklı erkek denekte, 
uygulanan radyoaktivitenin yaklaşık %50,7'si (standart sapma (SD): %9.0) idrarla ve %47.6'sı (SD: %7.3) dışkıyla atılmıştır. Sağlıklı deneklerde görünür 
klirens (CL/F), 5 gün süreyle günde bir kez 30 veya 60 mg uygulamadan sonra sırasıyla 11,4 ila 11,6 L/saat olmuştur.

CYP2C19 Polimorfizminin Dekslansoprazolün Sistemik Maruziyeti Üzerindeki Etkisi
Dekslansoprazolün sistemik maruziyeti genellikle orta ve yavaş metabolize edenlerde daha yüksektir. 30 mg veya 60 mg tek doz DEXILANT alan erkek 
Japon deneklerde (N=2 ila 6 denek/grup), ortalama dekslansoprazol Cmaksimumve AUC değerleri, orta düzeyde hızlı metabolize edicilere kıyasla 2 kata kadar 
daha yüksekti; zayıf metabolizörlerde, ortalama Cmaksimumhızlı metabolizörlere kıyasla 4 kata kadar daha yüksekti ve ortalama EAA 12 kata kadar daha 
yüksekti. Beyaz ırkta ve Afrika kökenli Amerikalılarda böyle bir çalışma yapılmamış olsa da, bu ırklarda dekslansoprazol maruziyetinin de CYP2C19 
fenotiplerinden etkilenmesi beklenmektedir.

Gıdaların Farmakokinetik ve Farmakodinamik Üzerine Etkisi
Açlığa kıyasla çeşitli beslenme koşulları altında DEXILANT alan sağlıklı deneklerde yapılan gıda etkisi çalışmalarında, Cmaksimum%12 ile %55 arasında, 
AUC'deki artışlar %9 ile %37 arasında değişmiştir ve tmaksimumdeğişkenlik gösteriyor (0,7 saatlik bir düşüşten 3 saatlik bir artışa kadar). Açlık ve çeşitli tokluk 
koşulları arasında ortalama intragastrik pH'da önemli farklılıklar gözlenmedi. Bununla birlikte, 24 saatlik dozlama aralığında intragastrik pH'ın 4'ü aşma 
yüzdesi, DEXILANT yemekten sonra uygulandığında (%57) açlığa (%64) göre biraz azaldı; Dozlamadan 4 saat sonra. Bu nedenle, DEXILANT yemekten 
bağımsız olarak alınabilirken, yemek sonrası semptomlar yemekten sonra düzelmezse, bazı hastalar dozu yemekten önce vermekten fayda görebilir.

Özel Popülasyonlar

Pediatrik Kullanım
18 yaşın altındaki hastalarda dekslansoprazolün farmakokinetiği çalışılmamıştır.

Geriatrik Kullanım

Dekslansoprazolün terminal eliminasyon yarı ömrü, geriatrik deneklerde genç deneklere kıyasla (sırasıyla 2.23 ve 1.5 saat) önemli ölçüde artmıştır; bu fark klinik 
olarak anlamlı değildir. Dekslansoprazol, geriatrik deneklerde (%34,5 daha yüksek) genç deneklere göre daha yüksek sistemik maruziyet (EAA) sergilemiştir. 
Geriatrik hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.5)].

Böbrek yetmezliği
Dekslansoprazol karaciğerde geniş ölçüde inaktif metabolitlere metabolize olur ve oral dekslansoprazol dozunu takiben idrarda ana ilaç bulunmaz. Bu 
nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalarda dekslansoprazolün farmakokinetiğinin değişmesi beklenmemektedir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda 
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.6)]. Ek olarak, hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 
lansoprazolün farmakokinetiği incelenmiştir; sonuçlar bu hasta popülasyonu için doz ayarlamasına gerek olmadığını göstermiştir.

Karaciğer yetmezliği
Tek bir oral doz DEXILANT 60 mg alan orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu olan 12 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, karaciğer yetmezliği grubunda 
bağlı ve bağlı olmayan dekslansoprazolün plazma maruziyeti (EAA) normal karaciğer fonksiyonu olan deneklere kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazladır. Maruziyetteki bu 
fark, iki karaciğer fonksiyon grubu arasındaki protein bağlanmasındaki bir farklılığa bağlı değildi. Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf A) olan hastalarda 
DEXILANT için herhangi bir ayarlama gerekli değildir. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) DEXILANT 30 mg düşünülmelidir. 
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) hiçbir çalışma yapılmamıştır.[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.7)].

Cinsiyet
DEXILANT 60 mg'ın tek bir oral dozunu alan 12 erkek ve 12 kadın sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan bir çalışmada, dişiler erkeklere göre daha yüksek sistemik 
maruziyete (EAA) (%42,8 daha yüksek) sahipti. Hastalarda cinsiyete göre doz ayarlaması gerekli değildir.

İlaç-İlaç Etkileşimleri

varfarin
20 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan bir çalışmada, 11 gün boyunca günde bir kez 90 mg DEXILANT'ın 6. günde tek bir 25 mg oral warfarin dozu ile birlikte 
uygulanması, varfarin veya INR farmakokinetiğinde plasebo ile varfarin. Bununla birlikte, birlikte PPI ve varfarin alan hastalarda artan INR ve protrombin 
zamanı raporları vardır.[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.2)].

Sitokrom P 450 Etkileşimleri
Dekslansoprazol, kısmen CYP2C19 ve CYP3A4 tarafından metabolize edilir.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

İn vitro çalışmalar, dekslansoprazolün CYP izoformları 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 veya 3A4'ü inhibe etme olasılığının olmadığını göstermiştir. Bu 
nedenle, bu CYP enzimleri tarafından metabolize edilen ilaçlarla klinik olarak anlamlı etkileşimler beklenmez. Ayrıca, in vivo çalışmalar, DEXILANT'ın birlikte 
uygulanan fenitoin (CYP2C9 substratı) veya teofilinin (CYP1A2 substratı) farmakokinetiği üzerinde bir etkisi olmadığını göstermiştir. Teofilin ile ilaç-ilaç etkileşimi 
çalışmasında deneklerin CYP1A2 genotipleri belirlenmemiştir. İn vitro çalışmalar, DEXILANT'ın in vivo olarak CYP2C19'u inhibe etme potansiyeline sahip olduğunu 
gösterse de, esas olarak CYP2C19'u kapsamlı ve orta düzeyde metabolize eden bir in vivo ilaç-ilaç etkileşimi çalışması, DEXILANT'ın diazepamın (CYP2C19 substratı) 
farmakokinetiğini etkilemediğini göstermiştir.

klopidogrel
Klopidogrel, kısmen CYP2C19 tarafından aktif metabolitine metabolize edilir. CYP2C19'u hızlı metabolize eden, 9 gün boyunca tek başına veya DEXILANT 
60 mg (n=40) ile birlikte günde bir kez 75 mg klopidogrel uygulaması alan sağlıklı gönüllüler üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Klopidogrelin aktif 
metabolitinin ortalama EAA'sı, tek başına klopidogrel uygulamasına kıyasla DEXILANT birlikte uygulandığında yaklaşık %9 oranında (ortalama EAA oranı 
%91, %90 GA %86-97 idi) azaldı. Farmakodinamik parametreler de ölçülmüş ve trombosit agregasyonunun (5 mcM ADP tarafından indüklenen) 
inhibisyonundaki değişikliğin, klopidogrel aktif metabolitine maruziyetteki değişiklikle ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu bulgunun klinik önemi açık 
değildir.
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13 KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması
Dekslansoprazolün karsinojenik potansiyeli, lansoprazol çalışmaları kullanılarak değerlendirilmiştir. 24 aylık iki karsinojenisite çalışmasında, Sprague-
Dawley sıçanları, vücut yüzeyindeki maruziyetin yaklaşık 1 ila 40 katı (mg/m2) günde 5 ila 150 mg dozlarda lansoprazol ile oral yoldan tedavi edilmiştir.2) 
ortalama boyda 50 kg'lık bir kişinin temeli [1.46 m2vücut yüzey alanı (BSA)] önerilen insan dozu günde 30 mg lansoprazol verildi.

Lansoprazol, hem erkek hem de dişi sıçanlarda doza bağlı gastrik ECL hücre hiperplazisi ve ECL hücre karsinoidleri üretti[bkz. Klinik Farmakoloji 
(12.2)].

Sıçanlarda, lansoprazol, her iki cinsiyette de mide epitelinin bağırsak metaplazisi insidansını artırmıştır. Erkek sıçanlarda, lansoprazol, testiküler 
interstisyel hücre adenomlarında doza bağlı bir artış üretti. Günde kg başına 15 ila 150 mg doz alan sıçanlarda bu adenomların insidansı (BSA'ya göre 
önerilen insan lansoprazol dozunun 4 ila 40 katı), bu sıçan türü için düşük arka plan insidansını (aralık = 1.4 ila %10) aşmıştır. .

24 aylık bir karsinojenisite çalışmasında, CD-1 fareleri, BSA'ya göre önerilen insan lansoprazol dozunun 2 ila 80 katı, günde kg başına 15 ila 600 mg 
lansoprazol dozları ile oral yoldan tedavi edildi. Lansoprazol doza bağlı olarak gastrik ECL hücre hiperplazisi insidansında artışa neden olmuştur. Ayrıca 
karaciğer tümörlerinin (hepatoselüler adenom artı karsinom) insidansında artışa neden oldu. Günde kg başına 300 ve 600 mg lansoprazol (BSA'ya göre 
önerilen insan lansoprazol dozunun 40 ila 80 katı) ile tedavi edilen erkek farelerde ve günde kg başına 150 ila 600 mg lansoprazol (20 ila 80 kez) ile tedavi 
edilen dişi farelerde tümör insidansları BSA'ya dayalı olarak önerilen insan lansoprazol dozu), bu fare suşu için geçmiş kontrollerde arka plan insidans 
aralıklarını aştı.

Lansoprazolün 26 haftalık bir p53 (+/-) transgenik fare karsinojenisite çalışması pozitif değildi.

Lansoprazol, Ames testinde pozitifti velaboratuvar ortamındainsan lenfosit kromozomal sapma testi. Lansoprazol genotoksik değildi. ex vivosıçan 
hepatosit programlanmamış DNA sentezi (UDS) testi,canlıdafare mikronükleus testi veya sıçan kemik iliği hücresi kromozomal sapma testi.

Dekslansoprazol, Ames testinde velaboratuvar ortamındaÇin hamsteri akciğer hücreleri kullanılarak kromozom sapma testi. Dekslansoprazol negatifti.
canlıdafare mikronükleus testi.

Dekslansoprazolün doğurganlık ve üreme performansı üzerindeki potansiyel etkileri, lansoprazol çalışmaları kullanılarak değerlendirilmiştir. Lansoprazolün 150 mg/
kg/gün'e kadar oral dozlarda (BSA'ya göre önerilen insan lansoprazol dozunun 40 katı), erkek ve dişi sıçanların doğurganlık ve üreme performansı üzerinde hiçbir 
etkisi olmadığı bulundu.

13.2 Hayvan Toksikolojisi ve/veya Farmakolojisi

Üreme Toksikolojisi Çalışmaları
Tavşanlarda günde kg başına 30 mg'a kadar oral dekslansoprazol dozlarında (BSA'ya göre önerilen maksimum insan dekslansoprazol dozunun [günde 60 mg] 
yaklaşık 9 katı) uygulanan bir üreme çalışması, doğurganlığın bozulmasına veya fetüse zarar verdiğine dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır. dekslansoprazol 
için. Ek olarak, gebe sıçanlarda günde kg başına 150 mg'a kadar dozlarda (BSA'ya göre önerilen insan lansoprazol dozunun 40 katı) oral lansoprazol ve hamile 
tavşanlarda günde kg başına 30 mg'a kadar oral lansoprazol dozlarında üreme çalışmaları yapılmıştır. (BSA'ya göre önerilen insan lansoprazol dozunun 16 katı), 
lansoprazol nedeniyle doğurganlığın bozulduğuna veya fetüse zarar verdiğine dair hiçbir kanıt ortaya koymamıştır.

14 KLİNİK ÇALIŞMA

14.1 Eroziv Özofajitin İyileşmesi
Endoskopik olarak doğrulanmış EE'li hastalarda iki çok merkezli, çift kör, aktif kontrollü, randomize, 8 haftalık çalışma yapılmıştır. Hastalığın şiddeti, Los 
Angeles Sınıflandırma Derecelendirme Sistemine (AD Dereceleri) göre sınıflandırıldı. Hastalar aşağıdaki üç tedavi grubundan birine randomize edildi: 
DEXILANT günde 60 mg, DEXILANT günde 90 mg veya günde 30 mg lansoprazol. HastalarH. piloripozitif olan veya başlangıçta Barrett's Özofagusu ve/
veya kesin displastik değişiklikleri olan kişiler bu çalışmaların dışında tutulmuştur. Toplam 4092 hasta kaydedildi ve yaşları 18 ila 90 (ortalama yaş 48) 
arasındaydı ve %54'ü erkekti. Yarış şu şekilde dağıtıldı: %87 Kafkas, %5 Siyah ve %8 diğer. Los Angeles Sınıflandırmasına göre, tedaviden önce hastaların 
%71'inde hafif EE (Derece A ve B) ve hastaların %29'unda orta ila şiddetli EE (Derece C ve D) vardı.

Çalışmalar, aşağı olmama durumunu test etmek için tasarlandı. Aşağı olmadığı kanıtlansaydı, üstünlük test edilirdi. Her iki çalışmada da aşağı 
olmadığı gösterilmiş olsa da, bir çalışmadaki üstünlük bulgusu diğerinde tekrarlanmadı.

4. veya 8. haftada iyileşmiş EE'li hastaların oranı aşağıda Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5: EE İyileşme Oranlarıa: Tüm Sınıflar

Tedavi Farkı için (%95 GA)
(DEXILANT-Lansoprazol)

8. Haftaya kadar
Sayısı

Hastalar (N)b

Tedavi grubu
(günlük)

4. Hafta
İyileşen %

8. Haftac

İyileşen %Ders çalışma

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 = Güven aralığı
aKaba oran tahminlerine dayanarak, endoskopik olarak belgelenmiş iyileşmiş EE'si olmayan ve erken bırakılan hastalar,

iyileşmemiş sayılır.
bEn az bir başlangıç   sonrası endoskopisi olan hastalar
cBirincil etkinlik bitiş noktası
dLansoprazolün aşağı olmadığını kanıtladı

Referans Kimliği: 3193076



Sayfa 9 / 15

DEXILANT 90 mg çalışıldı ve DEXILANT 60 mg üzerinde ek klinik fayda sağlamadı.

14.2 İyileşmiş Eroziv Özofajitin Bakımı
Bir EE çalışmasını başarıyla tamamlayan ve endoskopik olarak doğrulanmış iyileşmiş EE gösteren hastalarda çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü, 
randomize bir çalışma yürütülmüştür. Altı aylık bir süre boyunca iyileşmenin sürdürülmesi ve semptom çözünürlüğü, plaseboya kıyasla günde bir kez 30 
mg veya 60 mg DEXILANT ile değerlendirildi. Toplam 445 hasta kaydedildi ve yaşları 18 ila 85 (ortalama yaş 49) arasındaydı ve %52'si kadındı. Yarış şu 
şekilde dağıtıldı: %90 Kafkas, %5 Siyah ve %5 diğer.

30 mg DEXILANT ile tedavi edilen hastaların yüzde altmış altısı, endoskopi ile teyit edildiği üzere altı aylık süre boyunca iyileşmiş olarak kalmıştır (bkz. Tablo 6).

Tablo 6: Bakım Oranlarıa6. Ayda İyileştirilmiş Enerji Verimliliği

Sayısı
Hastalar

(N)b

Tedavi grubu
(günlük)

Bakım Oranı
(%)

125 DEKSİLANT 30 mg 66.4c

119 plasebo 14.3
aHam oran tahminlerine dayanarak,

endoskopik olarak belgelenmiş nüks ve erken bırakılanların nüksetmiş 
olduğu kabul edildi

bEn az bir başlangıç   sonrası endoskopisi olan hastalar
cİstatistiksel olarak anlamlı vs plasebo

DEXILANT 60 mg çalışıldı ve DEXILANT 30 mg üzerinde ek klinik fayda sağlamadı.

DEXILANT 30 mg'ın mide ekşimesinin giderilmesindeki etkisi de değerlendirildi. İdame çalışmasına girdikten sonra, hastaların çoğunluğunun başlangıçtaki mide 
ekşimesi şiddeti hiç olarak derecelendirildi. DEXILANT 30 mg, 6 aylık tedavi süresi boyunca plaseboya kıyasla 24 saatlik mide ekşimesi olmayan dönemlerin yüzdesini 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek gösterdi (bkz. Tablo 7). Plasebo ile tedavi edilen hastaların çoğu, iki ay ile altıncı ay arasında EE'nin nüksetmesi 
nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.

Tablo 7: 24 Saatlik Mide Yanması Olmayan Dönemlerin Medyan Yüzdesi
İyileştirilmiş EE Çalışmasının Sürdürülmesi

Genel Tedavia 1. ay 6. Ay
Mide ekşimesi-Ücretsiz

24 saatlik Dönemler
(%)

Mide ekşimesi-Ücretsiz

24 saatlik Dönemler
(%)

Mide ekşimesi-Ücretsiz

24 saatlik Dönemler
(%)

Tedavi grubu
(günlük) N N N

DEKSİLANT 30 mg 132 96.1b 126 96.7 80 98.3
plasebo 141 28.6 117 28.6 23 73.3

aİkincil etkinlik bitiş noktası
bİstatistiksel olarak anlamlı vs plasebo

14.3 Semptomatik Eroziv Olmayan GÖRH
Çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü, randomize, 4 haftalık bir çalışma, öncelikle semptomların sunumu ile yapılan semptomatik eroziv olmayan 
GÖRH tanısı alan hastalarda yürütülmüştür. Mide ekşimesini birincil semptom olarak tanımlayan, 6 ay veya daha uzun süredir mide ekşimesi öyküsü 
olan, randomizasyondan hemen önce 7 günün en az 4'ünde mide ekşimesi olan ve endoskopi ile teyit edildiği üzere özofagus erozyonu olmayan bu 
hastalar. Ancak, asitle ilişkili olmayan semptomları olan hastalar bu dahil etme kriterleri kullanılarak dışlanmayabilir. Hastalar aşağıdaki tedavi 
gruplarından birine randomize edilmiştir: DEXILANT günde 30 mg, günde 60 mg veya plasebo. Toplam 947 hasta kaydedildi ve yaşları 18 ile 86 
(ortalama yaş 48) arasındaydı ve %71'i kadındı. Yarış şu şekilde dağıtıldı: %82 Kafkas,

DEXILANT 30 mg, 4 hafta boyunca günlük günlük tarafından değerlendirildiğinde, plaseboya göre mide ekşimesi olmayan 24 saatlik periyotlarla istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde daha fazla gün yüzdesi sağladı (bkz. Tablo 8). DEXILANT 60 mg çalışıldı ve DEXILANT 30 mg üzerinde ek klinik fayda sağlamadı.

Tablo 8: 4 Haftalık Tedavi Döneminde 24 Saatlik Mide Yanması Olmayan Dönemlerin Medyan Yüzdeleri
Semptomatik Eroziv Olmayan GÖRH Çalışması

Mide ekşimesi-Ücretsiz

24 saatlik Dönemler
(%)

Tedavi grubu
(günlük)N

312 DEKSİLANT 30 mg 54.9a

310 plasebo 18.5
aİstatistiksel olarak anlamlı vs plasebo

DEXILANT 30 mg alan hastaların daha yüksek bir yüzdesinde, tedavinin ilk üç günü gibi erken bir tarihte plaseboya kıyasla 24 saatlik mide ekşimesi olmayan 
periyotlar görüldü ve bu, tedavi periyodu boyunca devam etti (3. Gündeki hastaların yüzdesi: DEXILANT %38'e karşı plasebo %15; 28. Günde: DEXILANT %63'e 
karşı plasebo %40).

Referans Kimliği: 3193076
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16 SAĞLANMA ŞEKLİ/DEPOLAMA VE TAŞIMA
DEXILANT gecikmeli salimli kapsüller, 30 mg, opak, mavi ve gri renkte olup, TAP ve kapsül üzerinde "30" basılmıştır ve şu şekilde sağlanır:

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

Boyut

100 Şişe 30'luk birim doz 
paketi
90'lık şişe
1000 şişe

DEXILANT gecikmeli salimli kapsüller, 60 mg, opaktır, TAP ile mavidir ve kapsül üzerinde "60" basılmıştır ve şu şekilde sağlanır:

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

Boyut

100 Şişe 30'luk birim doz 
paketi
90'lık şişe
1000 şişe

25°C'de (77°F) saklayın; gezilere 15-30°C'ye (59-86°F) izin verilir [bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı].

Referans Kimliği: 3193076
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17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ

FDA Onaylı İlaç Kılavuzuna bakın

DEXILANT'ın güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için FDA onaylı İlaç Rehberinde sağlanan bu bilgi ve talimatlar hasta ile tartışılmalıdır.

Ciddi olabileceğinden ve DEXILANT'ın kesilmesini gerektirebileceğinden, hastayı alerjik reaksiyon belirtilerini izlemesi konusunda bilgilendirin.

Hastalara, iyileşmeyen ishali derhal bildirmelerini ve bakım aramalarını tavsiye edin. Bu bir işaret olabilirClostridium difficileilişkili ishal [bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.2)].

Hastaya, hipomagnezemi belirtileri olabileceğinden, çarpıntı, baş dönmesi, nöbetler ve tetani dahil herhangi bir kardiyovasküler veya nörolojik semptomu derhal 
bildirmesi ve bakım araması konusunda tavsiyede bulunun.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.4)].

Hastaya atazanavir, takrolimus, varfarin ve gastrik pH değişikliklerinden etkilenen ilaçları alıp almadığını sağlık uzmanına söylemesini tavsiye edin.[bkz. İlaç 
Etkileşimleri (7)].

Hastaya İlaç Kılavuzundaki dozlama talimatlarını izlemesini tavsiye edin ve hastayı şu konularda bilgilendirin:
• DEXILANT gecikmeli salimli bir kapsül olarak mevcuttur.
• DEXILANT, yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir.
• DEXILANT bütün olarak yutulmalıdır.
• Alternatif olarak, DEXILANT kapsülleri aşağıdaki şekilde uygulanabilir:

- Açık kapsül;
- Bir çorba kaşığı elma püresi üzerine bozulmamış granüller serpin;
- Hemen yutun. Granüller çiğnenmemelidir.
- Daha sonra kullanmak üzere saklamayın.

Referans Kimliği: 3193076
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İLAÇ KILAVUZU
DEXILANT (güverte-ĭ-atış)

(dekslansoprazol)
gecikmeli salimli kapsüller

DEXILANT kullanmaya başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda bu İlaç Kılavuzunu okuyun. Yeni 
bilgiler olabilir. Bu bilgi, tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında doktorunuzla konuşmanın yerini almaz.

DEXILANT hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?

DEXILANT asitle ilgili semptomlarınıza yardımcı olabilir, ancak yine de ciddi mide problemleriniz olabilir. 
Doktorunuzla konuşun.

DEXILANT, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi yan etkilere neden olabilir:

• İshal. DEXILANT şiddetli ishal olma riskinizi artırabilir. Bu ishale bir enfeksiyon neden olabilir (
Clostridium difficile) bağırsaklarınızda.
Sulu dışkı, mide ağrısı ve geçmeyen ateşiniz varsa hemen doktorunuzu arayın.

• Kemik kırıkları. Uzun bir süre boyunca (bir yıl veya daha uzun süre) günde birden fazla dozda proton 
pompası inhibitörü ilacı alan kişilerde kalça, bilek veya omurga kırıkları riski artabilir. DEXILANT'ı tam olarak 
reçete edildiği şekilde, tedaviniz için mümkün olan en düşük dozda ve gereken en kısa sürede almalısınız. 
DEXILANT kullanıyorsanız, kemik kırığı riskiniz hakkında doktorunuzla konuşun.

DEXILANT'ın başka ciddi yan etkileri olabilir. Görmek“DEXILANT'ın olası yan etkileri nelerdir?” 
DEKSİLANT nedir?

DEXILANT, proton pompası inhibitörü (PPI) adı verilen reçeteli bir ilaçtır. DEXILANT midenizdeki asit 
miktarını azaltır.
DEXILANT yetişkinlerde kullanılır:

• özofagusun astarındaki asitle ilgili hasarı (eroziv özofajit veya EE olarak adlandırılır) iyileştirmek için 8 haftaya 
kadar.

• 6 aya kadar eroziv özofajitin iyileşmesine ve mide ekşimesinin giderilmesine devam etmek için.
• 4 hafta boyunca gastroözofageal reflü hastalığına (GERD) bağlı mide ekşimesi tedavisi için.

GÖRH, midenizdeki asit ağzınızı midenize bağlayan tüpe (yemek borusu) girdiğinde meydana gelir. Bu, 
göğsünüzde veya boğazınızda yanma hissine, ekşi tada veya geğirmeye neden olabilir.

DEXILANT'ın 18 yaşın altındaki çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

DEXILANT'ı kimler almamalıdır?

Dekslansoprazol veya DEXILANT'ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa DEXILANT'ı 
kullanmayınız. DEXILANT'taki bileşenlerin tam listesi için bu İlaç Kılavuzunun sonuna bakın.

DEXILANT almadan önce doktoruma ne söylemeliyim?

Aşağıdaki durumlarda DEXILANT'ı almadan önce doktorunuza söyleyiniz:

• Kanınızda düşük magnezyum seviyeniz olduğu söylendiyse
• karaciğer sorunları var
• başka tıbbi durumlara sahip olmak
• hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. DEXILANT'ın doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.

• emziriyor veya emzirmeyi planlıyor. DEXILANT'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
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DEXILANT'ı mı yoksa emzirmeyi mi alacağınıza siz ve doktorunuz karar vermelisiniz. İkisini de yapmamalısın. 
DEXILANT kullanıyorsanız, bebeğinizi beslemenin en iyi yolu hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuza aldığınız tüm ilaçlar hakkında bilgi veriniz., reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler ve bitkisel 
takviyeler dahil. DEXILANT diğer ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir ve diğer ilaçlar DEXILANT'ın çalışma 
şeklini etkileyebilir.
Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

• ampisilin içeren bir antibiyotik
• atazanavir (Reyataz)
• digoksin (Lanoxin)
• demir içeren bir ürün
• ketokonazol (Nizoral)
• varfarin (Coumadin, Jantoven)
• takrolimus (Prograf)
• metotreksat

Emin değilseniz, bu ilaçların bir listesi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aldığınız ilaçları bilin. Yeni bir ilaç aldığınızda doktorunuza ve eczacınıza göstermek için bunların bir 
listesini tutun.

DEXILANT'ı nasıl almalıyım?

• DEXILANT'ı tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde alınız.
• Önce doktorunuzla konuşmadan dozunuzu değiştirmeyiniz veya DEXILANT almayı bırakmayınız.
• DEXILANT'ı aç veya tok karnına alabilirsiniz.
• DEXILANT kapsüllerini bütün olarak yutunuz.
• DEXILANT kapsüllerini bütün olarak yutmakta zorlanıyorsanız, kapsülleri açıp içindekileri bir yemek kaşığı elma 

püresi üzerine serpebilirsiniz. Elma püresi karışımını hemen yuttuğunuzdan emin olun. Karışımı çiğnemeyin. 
Karışımı daha sonra kullanmak üzere saklamayın.

• Çok fazla DEXILANT kullandıysanız, hemen doktorunuzu arayınız veya size en yakın hastane veya acil servise 
başvurunuz.

DEXILANT'ın olası yan etkileri nelerdir?

DEXILANT, aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:

• “DEXILANT hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?” konusuna bakın.

• Vücudunuzdaki düşük magnezyum seviyeleri. Bu sorun ciddi olabilir. En az 3 ay boyunca proton pompa 
inhibitörü ilacı kullanan bazı kişilerde düşük magnezyum olabilir. Düşük magnezyum seviyeleri meydana gelirse, 
genellikle bir yıllık tedaviden sonradır. Düşük magnezyum semptomlarınız olabilir veya olmayabilir.

Bu belirtilerden herhangi birini geliştirirseniz hemen doktorunuza bildirin: Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

nöbetler
baş dönmesi

anormal veya hızlı kalp atışı 
titremesi
ani hareketler veya sallanma (titreme) 
kas zayıflığı
ellerin ve ayakların spazmları 
kramplar veya kas ağrıları 
gırtlak spazmı
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Doktorunuz, DEXILANT kullanmaya başlamadan önce veya DEXILANT'ı uzun bir süre kullanacaksanız tedavi 
sırasında vücudunuzdaki magnezyum seviyesini kontrol edebilir.

DEXILANT'ın en yaygın yan etkileri şunlardır:

• ishal
• karın ağrısı
• mide bulantısı

• nezle, soğuk algınlığı

• kusma
• gaz

Diğer yan etkiler

• Ciddi alerjik reaksiyonlar.DEXILANT ile aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz:
• döküntü

• yüz şişmesi
• boğaz sıkışması
• nefes almada zorluk

Bu belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuz DEXILANT'ı durdurabilir.

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Bunlar DEXILANT'ın tüm olası yan etkileri değildir. Daha fazla bilgi için, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan 

etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya bildirebilirsiniz.

DEXILANT'ı nasıl saklamalıyım?
• DEXILANT'ı 68°F ila 77°F (20°C ila 25°C) arasındaki oda sıcaklığında saklayın.

DEXILANT ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde 

saklayın. DEXILANT hakkında genel bilgiler

İlaçlar bazen bir İlaç Rehberinde listelenen amaçlar dışında reçete edilir. DEXILANT'ı reçete edilmediği bir 
durumda kullanmayınız. Sizinle aynı semptomlara sahip olsalar bile DEXILANT'ı başkalarına vermeyin. Onlara 
zarar verebilir.
Bu İlaç Rehberi, DEXILANT hakkında en önemli bilgileri özetlemektedir. Daha fazla bilgi isterseniz, 
doktorunuzla konuşun. Sağlık profesyonelleri için yazılan DEXILANT hakkında bilgi almak için doktorunuza 
veya eczacınıza danışabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.DEXILANT.com adresine gidin veya 1-877-825-3327 numaralı telefonu arayın.

DEXILANT'ın bileşenleri nelerdir?

Aktif madde: dekslansoprazol.
Aktif olmayan bileşenler: şeker küreleri, magnezyum karbonat, sukroz, düşük ikameli hidroksipropil selüloz, 
titanyum dioksit, hidroksipropil selüloz, hipromelloz 2910, talk, metakrilik asit kopolimerleri, polietilen glikol 
8000, trietil sitrat, polisorbat 80 ve kolloidal silikon dioksit. Kapsül kabuğu hipromelloz, karagenan ve 
potasyum klorürden yapılmıştır. Kapsül kabuğu rengine bağlı olarak mavi, FD&C Blue No. 2 alüminyum lake 
içerir; gri, siyah demir oksit içerir; ve her ikisi de titanyum dioksit içerir.
Bu İlaç Rehberi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır.
Tarafından dağıtıldı
Takeda İlaç Amerika, Inc.
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