
АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ
Тези акценти не включват цялата информация, необходима за безопасно и 
ефективно използване на DEXILANT. Вижте пълната информация за предписване на 
DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ----------------------
• Стомашно злокачествено заболяване: Симптоматичният отговор с DEXILANT не 

изключва наличието на стомашно злокачествено заболяване. (5.1)

• Clostridium difficileсвързана диария : Лечението с ИПП може да 
бъде свързано с повишен риск отClostridium difficileсвързана 
диария. (5.2)

• Фрактура на костите: Дългосрочната и многократна дневна терапия с ИПП може да 
бъде свързана с повишен риск от свързани с остеопороза фрактури на бедрото, 
китката или гръбначния стълб. (5.3)

• Хипомагнезиемия : Рядко се съобщава за хипомагнезиемия при 
продължително лечение с ИПП. (5.4)

DEXILANT (декслансопразол) капсули със забавено освобождаване за перорална употреба.

Първоначално одобрение в САЩ: 1995 г. (лансопразол)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИ ОСНОВНИ ПРОМЕНИ------------------- ------ 
Предупреждения и предпазни мерки

Clostridium difficileсвързана диария (5.2) 
Едновременна употреба на DEXILANT с

метотрексат (5.5)

9/2012 г

5/2012 г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ------------------ ----------- 
Най-често съобщаваните нежелани реакции (≥2%): диария, коремна болка, 
гадене, инфекция на горните дихателни пътища, повръщане и метеоризъм. 
(6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА---------------- -------- 
DEXILANT е инхибитор на протонната помпа (PPI), показан за:
• Изцеление на всички степени на ерозивен езофагит (ЕЕ). (1.1)
• Поддържане заздравяването на ЕЕ и облекчаване на киселини. (1.2)

• Лечение на киселини, свързани със симптоматична неерозивна 
гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). (1.3)

За да съобщите за ПОДОЗИРЕНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с 
Takeda Pharmaceuticals America, Inc. на 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 3327) 
или с FDA на 1-800-FDA-1088 или www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ ----------------------
• Изцеление на ЕЕ : 60 mg веднъж дневно до 8 седмици. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАРКОТИКИ---------------- -------------

• Атазанавир : Не прилагайте едновременно с DEXILANT, тъй като 
системните концентрации на атазанавир могат да бъдат значително 
намалени. (7.1)

• Лекарства с рН-зависима абсорбция (напр. ампицилинови естери, 
дигоксин, железни соли, кетоконазол) : DEXILANT може да попречи на 
усвояването на лекарства, за които стомашното pH е важно за 
бионаличността. (7.1)

• Варфарин : Пациенти, приемащи едновременно варфарин, може да се нуждаят от наблюдение 

за повишаване на международното нормализирано съотношение (INR) и протромбиновото 

време. (7.2)

• Такролимус : Едновременната употреба на такролимус може да повиши 
концентрациите на такролимус в цяла кръв. (7.3)

• Метотрексат : DEXILANT може да повиши серумните нива на 
метотрексат (7.5)

• Поддържане на излекуван ЕЕ : 30 mg веднъж дневно за период до 6 месеца. 
(2.1)

• Симптоматична неерозивна ГЕРБ : 30 mg веднъж дневно в продължение на 4 седмици. 

(2.1)

• Чернодробно увреждане : Обмислете максимална дневна доза от 30 mg за 
пациенти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child-Pugh). Не са 
провеждани проучвания при пациенти с тежко чернодробно увреждане 
(клас C по Child-Pugh). (2.2, 8.7)

• DEXILANT може да се приема независимо от храната. (2.3)
• DEXILANT трябва да се поглъща цял. Като алтернатива, капсулите могат 

да се отворят, да се поръсят с една супена лъжица ябълково пюре и да се 
погълнат веднага. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛИ --------------------
• Капсули със забавено освобождаване: 30 mg и 60 mg. (3) Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и 

одобрено от FDA ръководство за лекарства. Ревизия: септември 2012 г- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------ ------------
• Пациенти с известна свръхчувствителност към който и да е компонент на

формулировка. (4)
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ ION

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

1.1 Лечение на ерозивен езофагит
DEXILANT е показан за лечение на всички степени на ерозивен езофагит (ЕЕ) до 8 седмици.

1.2 Поддържане на излекуван ерозивен езофагит
DEXILANT е показан за поддържане на заздравяването на ЕЕ и облекчаване на киселини за период до 6 месеца.

1.3 Симптоматична неерозивна гастроезофагеална рефлуксна болест
DEXILANT е показан за лечение на киселини, свързани със симптоматична неерозивна гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) за 4 седмици.

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Препоръчителна доза
DEXILANT се предлага под формата на капсули в дози от 30 mg и 60 mg за употреба при възрастни. Указанията за употреба при всяко показание са обобщени в Таблица 1.

Таблица 1: Препоръки за дозиране на DEXILANT

Индикация Препоръчителна доза Честота
Изцеление на ЕЕ 60 мг Веднъж дневно до 8 седмици

Поддръжка на Healed EE
и облекчаване на киселини

30 мг Веднъж дневно*

Симптоматичен неерозивен
ГЕРБ

30 мг Веднъж дневно в продължение на 4 седмици

* Контролираните проучвания не са продължили повече от 6 месеца.

2.2 Чернодробно увреждане
Не е необходима корекция на DEXILANT при пациенти с леко чернодробно увреждане (клас А по Child-Pugh). Обмислете максимална дневна доза от 30 mg за 
пациенти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child-Pugh). Не са провеждани проучвания при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас C по Child-
Pugh)[вижте Употреба при специфични популации (8.7) и Клинична фармакология (12.3)].

2.3 Важна административна информация 
DEXILANT може да се приема независимо от 
храната. DEXILANT трябва да се поглъща цял.

• Алтернативно, DEXILANT капсулите могат да се прилагат както следва:
− Отворена капсула;
− Поръсете непокътнати гранули върху една супена лъжица ябълково пюре;

‒ Преглътнете незабавно. Гранулите не трябва да се дъвчат.

3
• Капсулите от 30 mg със забавено освобождаване са непрозрачни, сини и сиви с TAP и “30” отпечатани върху капсулата.
• Капсулите от 60 mg със забавено освобождаване са непрозрачни, сини с TAP и “60” отпечатано върху капсулата.

ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

4
DEXILANT е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към който и да е компонент на формулировката[виж описание (11)]. Съобщава се за 
свръхчувствителност и анафилаксия при употреба на DEXILANT[вижте Нежелани реакции (6.1)].

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Злокачествено заболяване на стомаха

Симптоматичният отговор с DEXILANT не изключва наличието на стомашно злокачествено заболяване.

5.2Clostridium DifficileСвързана диария
Публикуваните обсервационни проучвания показват, че терапията с ИПП като DEXILANT може да бъде свързана с повишен риск отClostridium difficileсвързана 
диария, особено при хоспитализирани пациенти. Тази диагноза трябва да се има предвид при диария, която не се подобрява[вижте Нежелани реакции (6.2)].

Пациентите трябва да използват най-ниската доза и най-кратката продължителност на терапията с ИПП, подходящи за състоянието, което се лекува.

5.3 Фрактура на костите
Няколко публикувани обсервационни проучвания показват, че терапията с ИПП може да бъде свързана с повишен риск от свързани с остеопороза фрактури на бедрото, китката 
или гръбначния стълб. Рискът от фрактура е повишен при пациенти, които са получавали високи дози, определени като многократни дневни дози, и продължителна терапия с 
ИПП (една година или повече). Пациентите трябва да използват най-ниската доза и най-кратката продължителност на терапията с ИПП, подходяща за лекуваните състояния. 
Пациентите с риск от фрактури, свързани с остеопороза, трябва да се лекуват съгласно установените насоки за лечение[вижте Дозировка и приложение (2) и Нежелани реакции 
(6)].

5.4 Хипомагнезиемия
Хипомагнезиемия, симптоматична и асимптоматична, се съобщава рядко при пациенти, лекувани с ИПП в продължение на поне три месеца, в повечето случаи след 
една година терапия. Сериозните нежелани събития включват тетания, аритмии и гърчове. При повечето пациенти лечението на хипомагнезиемия изисква 
заместване на магнезий и прекратяване на ИПП.

За пациенти, за които се очаква да бъдат на продължително лечение или които приемат ИПП с лекарства като дигоксин или лекарства, които могат да причинят 
хипомагнезиемия (напр. диуретици), здравните специалисти могат да обмислят проследяване на нивата на магнезий преди започване на лечение с ИПП и периодично[вижте 
Нежелани реакции (6.2)].

Референтен ID: 3193076
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5.5 Едновременна употреба на DEXILANT с метотрексат
Литературата предполага, че едновременната употреба на ИПП с метотрексат (предимно във високи дози; вижте информацията за предписване на метотрексат) може да повиши 
и удължи серумните нива на метотрексат и/или неговия метаболит, което вероятно води до токсичност на метотрексат. При прилагане на високи дози метотрексат при някои 
пациенти може да се обмисли временно прекратяване на ИПП[виж Взаимодействия с лекарства (7.5)].

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

6.1 Опит от клинични изпитвания
Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните изпитвания на лекарство, не може да бъде 
директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не отразява честотата, наблюдавана на практика.

Безопасността на DEXILANT е оценена при 4548 пациенти в контролирани и неконтролирани клинични проучвания, включително 863 пациенти, лекувани в продължение на най-
малко 6 месеца, и 203 пациенти, лекувани в продължение на една година. Възрастта на пациентите варира от 18 до 90 години (средна възраст 48 години), като 54%   жени, 85% 
бяла раса, 8% чернокожи, 4% азиатци и 3% други раси. Проведени са шест рандомизирани контролирани клинични проучвания за лечение на ЕЕ, поддържане на излекувана ЕЕ и 
симптоматичен ГЕРБ, които включват 896 пациенти на плацебо, 455 пациенти на DEXILANT 30 mg, 2218 пациенти на DEXILANT 60 mg и 1363 пациенти на lansoprazole 30 mg веднъж 
дневно.

Най-често съобщаваните нежелани реакции
Най-честите нежелани реакции (≥2%), които се появяват с по-висока честота на DEXILANT в сравнение с плацебо в контролираните проучвания, са представени в Таблица 2.

Таблица 2: Честота на нежеланите реакции в контролирани проучвания

Плацебо DEXILANT
30 мг

(N=455)
%

DEXILANT
60 мг

(N=2218)
%

DEXILANT
Обща сума

(N=2621)
%

лансопразол
30 мг

(N=1363)
%

(N=896)
%Нежелана реакция

диария 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Болка в корема 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

гадене 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Горни дихателни пътища

Инфекция
0,8 2.9 1.7 1.9 0,8

Повръщане 0,8 2.2 1.4 1.6 1.1
Метеоризъм 0.6 2.6 1.4 1.6 1.2

Нежелани реакции, водещи до прекратяване
В контролирани клинични проучвания най-честата нежелана реакция, водеща до прекратяване на лечението с DEXILANT, е диария (0,7%).

Други нежелани реакции
Други нежелани реакции, съобщени в контролирани проучвания с честота по-малка от 2%, са изброени по-долу по телесна система: 
Нарушения на кръвта и лимфната система:анемия, лимфаденопатия
Сърдечни нарушения:ангина, аритмия, брадикардия, гръдна болка, оток, миокарден инфаркт, сърцебиене, тахикардия Нарушения на 
ухото и лабиринта:болка в ушите, шум в ушите, световъртеж Ендокринни нарушения:гуша

Очни нарушения:дразнене на очите, подуване на очите

Стомашно-чревни нарушения:коремен дискомфорт, коремна чувствителност, необичайни изпражнения, анален дискомфорт, хранопровод на Барет, безоар, абнормни звуци на 
червата, мирис на дишане, микроскопичен колит, полип на дебелото черво, запек, сухота в устата, дуоденит, диспепсия, ентерит, газова дисфагия, диспепсия, ентерит гастрит, 
гастроентерит, стомашно-чревни нарушения, нарушения на стомашно-чревната хипермотилитет, ГЕРБ, язви и перфорация на стомашно-чревния тракт, хематемезис, хематохезия, 
хемороиди, нарушено стомашно изпразване, синдром на раздразнените черва, слузни изпражнения, мехури на устната лигавица, мехури на устната лигавица, болезнена 
дефекация, патологичен дефиниция повръщане
Общи нарушения и условия на мястото на администрацията:нежелана лекарствена реакция, астения, болка в гърдите, втрисане, ненормално усещане, възпаление, възпаление на 
лигавицата, възел, болка, пирексия
Хепатобилиарни нарушения:жлъчни колики, холелитиаза, хепатомегалия 
Нарушения на имунната система:свръхчувствителност
Инфекции и инвазии:инфекции с кандида, грип, назофарингит, орален херпес, фарингит, синузит, вирусна инфекция, вулво-вагинална инфекция Нараняване, отравяне и 
процедурни усложнения:падания, фрактури, навяхвания на ставите, предозиране, процедурна болка, слънчево изгаряне
Лабораторни изследвания:ALP повишена, ALT повишена, AST повишена, билирубин намален/увеличен, кръвен креатинин повишен, кръвен гастрин повишен, кръвна глюкоза 
повишена, кръвен калий повишен, чернодробни функционални тестове ненормални, намален брой тромбоцити, повишен общ протеин, увеличение на теглото

Метаболитни и хранителни нарушения:промени в апетита, хиперкалциемия, хипокалиемия
Нарушения на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан:артралгия, артрит, мускулни крампи, мускулно-скелетна болка, миалгия
Нарушения на нервната система:променен вкус, конвулсии, виене на свят, главоболие, мигрена, увреждане на паметта, парестезия, психомоторна хиперактивност, тремор, 
тригеминална невралгия
Психични разстройства:необичайни сънища, тревожност, депресия, безсъние, промени в либидото Нарушения 
на бъбреците и пикочните пътища:дизурия, спешност при уриниране
Нарушения на репродуктивната система и гърдата:дисменорея, диспареуния, менорагия, нарушение на менструалния цикъл
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:аспирация, астма, бронхит, кашлица, диспнея, хълцане, хипервентилация, задръствания на дихателните пътища, възпалено 
гърло
Нарушения на кожата и подкожната тъкан:акне, дерматит, еритема, сърбеж, обрив, кожна лезия, уртикария 
Съдови нарушения:дълбока венозна тромбоза, горещи вълни, хипертония

Допълнителни нежелани реакции, съобщени в дългосрочно неконтролирано проучване и считани за свързани с DEXILANT от лекуващия лекар, включват: анафилаксия, 
слухови халюцинации, В-клетъчен лимфом, бурсит, централно затлъстяване, остър холецистит, дехидратация, захарен диабет, дисфония, епистаксис, фоликулит, подагра, 
херпес зостер, хиперлипидемия, хипотиреоидизъм, повишени неутрофили, намаление на MCHC, неутропения, ректален тенезъм, синдром на неспокойните крака, 
сомнолентност, тонзилит.
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Други нежелани реакции, които не са наблюдавани при DEXILANT, но се появяват с рацемат лансопразол, могат да бъдат намерени в информацията за предписване на 
ланзопразол, раздел НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ.

6.2 Постмаркетингов опит
Следните нежелани реакции са установени по време на след одобрението на DEXILANT. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от популация с несигурен размер, не 
винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

Нарушения на кръвта и лимфната система:автоимунна хемолитична анемия, идиопатична тромбоцитопенична пурпура 
Нарушения на ухото и лабиринта:глухота Очни нарушения:замъглено зрение

Стомашно-чревни нарушения:оток на устната кухина, панкреатит
Общи нарушения и условия на мястото на администрацията:оток на лицето 
Хепатобилиарни нарушения:хепатит, предизвикан от лекарства
Нарушения на имунната система:анафилактичен шок (изисква спешна намеса), ексфолиативен дерматит, синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална 
некролиза (някои фатални)
Инфекции и инвазии: Clostridium difficileсвързана диария Метаболитни и 
хранителни нарушения:хипомагнезиемия, хипонатриемия Нарушения на 
мускулно-скелетната система:костна фрактура
Нарушения на нервната система:мозъчно-съдов инцидент, преходна исхемична атака Нарушения на бъбреците 
и пикочните пътища:остра бъбречна недостатъчност

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:фарингеален оток, стягане в гърлото Нарушения 
на кожата и подкожната тъкан:генерализиран обрив, левкоцитокластичен васкулит

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Лекарства с рН-зависима абсорбционна фармакокинетика
DEXILANT предизвиква инхибиране на секрецията на стомашна киселина. DEXILANT е вероятно да намали значително системните концентрации на HIV протеазния 
инхибитор атазанавир, което зависи от наличието на стомашна киселина за усвояване и може да доведе до загуба на терапевтичния ефект на атазанавир и 
развитие на HIV резистентност. Поради това DEXILANT не трябва да се прилага едновременно с атазанавир.

DEXILANT може да повлияе на абсорбцията на други лекарства, където стомашното pH е важен фактор за пероралната бионаличност (напр. ампицилинови естери, дигоксин, 
железни соли, кетоконазол).

7.2 Варфарин
Едновременното приложение на DEXILANT 90 mg и варфарин 25 mg не повлиява фармакокинетиката на варфарин или INR[виж Клинична фармакология (12.3)]. Въпреки това, има 
съобщения за повишено INR и протромбиновото време при пациенти, получаващи едновременно ИПП и варфарин. Увеличаването на INR и протромбиновото време може да 
доведе до необичайно кървене и дори смърт. Пациентите, лекувани с DEXILANT и варфарин едновременно, може да се наложи да бъдат наблюдавани за повишаване на INR и 
протромбиновото време.

7.3 Такролимус
Едновременното приложение на декслансопразол и такролимус може да повиши нивата на такролимус в цяла кръв, особено при пациенти с трансплантация, които имат 
междинен или слаб метаболизъм на CYP2C19.

7.4 Клопидогрел
Едновременното приложение на декслансопразол и клопидогрел при здрави индивиди няма клинично важен ефект върху експозицията на активния метаболит на клопидогрел 
или инхибиране на тромбоцитите, предизвикано от клопидогрел [вижте Клинична фармакология (12.3)].Не е необходимо коригиране на дозата на клопидогрел, когато се прилага 
с одобрена доза DEXILANT.

7.5 Метотрексат
Доклади за случаи, публикувани популационни фармакокинетични проучвания и ретроспективни анализи предполагат, че едновременното приложение на ИПП и метотрексат (предимно във 
високи дози; вижте информацията за предписването на метотрексат) може да повиши и удължи серумните нива на метотрексат и/или неговия метаболит хидроксиметотрексат. Въпреки това, не 
са провеждани официални проучвания за лекарствени взаимодействия на високи дози метотрексат с ИПП[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.5)].

8

8.1 Бременност

ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

Тератогенни ефекти
Бременност Категория B. Няма адекватни и добре контролирани проучвания с декслансопразол при бременни жени. При проучвания за репродукция при животни на декслансопразол при зайци 
не са наблюдавани нежелани ефекти върху плода. Тъй като проучванията за репродукция при животни не винаги са предсказващи човешкия отговор, DEXILANT трябва да се използва по време на 
бременност само ако е абсолютно необходимо.

Проучване за репродукция, проведено при зайци при перорални дози декслансопразол до приблизително 9 пъти по-високи от максималната препоръчителна доза декслансопразол при хора (60 
mg на ден), не разкрива доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода, дължащо се на декслансопразол. В допълнение, репродуктивните проучвания, проведени при бременни 
плъхове с перорален ланзопразол в дози до 40 пъти по-високи от препоръчителната доза на човешки лансопразол и при бременни зайци при перорални дози на лансопразол до 16 пъти по-
високи от препоръчителната доза на човешки лансопразол, не показват доказателства за нарушена фертилитет или увреждане на плод поради ланзопразол[виж неклинична токсикология (13.2)].

8.3 Кърмещи майки
Не е известно дали декслансопразол се екскретира в кърмата. Въпреки това, ланзопразол и неговите метаболити присъстват в млякото на плъхове след приложението на 
лансопразол. Тъй като много лекарства се екскретират в човешкото мляко и поради потенциала за туморогенност, показан за ланзопразол в проучвания за канцерогенност при 
плъхове[виж неклинична токсикология (13.1)], трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се спре лекарството, като се има предвид значението на 
лекарството за майката.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на DEXILANT при педиатрични пациенти (на възраст под 18 години) не са установени.

Референтен ID: 3193076
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8.5 Гериатрична употреба

При клинични проучвания на DEXILANT 11% от пациентите са на възраст 65 и повече години. Не са наблюдавани общи разлики в безопасността или ефективността между тези 
пациенти и по-младите пациенти и друг докладван клиничен опит не е установил значителни разлики в отговорите между гериатрични и по-млади пациенти, но не може да се 
изключи по-голяма чувствителност при някои по-възрастни пациенти[виж Клинична фармакология (12.3)].

8.6 Бъбречно увреждане
Не е необходимо коригиране на дозата на DEXILANT при пациенти с бъбречно увреждане. Фармакокинетиката на декслансопразол при пациенти с бъбречно увреждане не се 
очаква да бъде променена, тъй като декслансопразол се метаболизира екстензивно в черния дроб до неактивни метаболити и нито едно изходно лекарство не се открива в 
урината след перорална доза декслансопразол[вижте Клинична фармакология (12.3)].

8.7 Чернодробно увреждане
Не е необходимо коригиране на дозата на DEXILANT при пациенти с леко чернодробно увреждане (клас А по Child-Pugh). DEXILANT 30 mg трябва да се има 
предвид при пациенти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child-Pugh). Не са провеждани проучвания при пациенти с тежко чернодробно 
увреждане (клас C по Child-Pugh)[вижте Клинична фармакология (12.3)].

10 ПРЕДОЗИРАНЕ
Няма съобщения за значително предозиране на DEXILANT. Многократни дози DEXILANT 120 mg и единична доза DEXILANT 300 mg не са довели до смърт или други 
тежки нежелани събития. Въпреки това, са докладвани сериозни нежелани реакции на хипертония във връзка с два пъти дневно дози DEXILANT 60 mg. 
Несериозните нежелани реакции, наблюдавани при два пъти дневно дози DEXILANT 60 mg включват горещи вълни, контузия, орофарингеална болка и загуба на 
тегло. Не се очаква декслансопразол да бъде отстранен от кръвообращението чрез хемодиализа. Ако се появи предозиране, лечението трябва да бъде 
симптоматично и поддържащо.

11 ОПИСАНИЕ
Активната съставка в DEXILANT (декслансопразол) капсули със забавено освобождаване, инхибитор на протонната помпа, е (+)-2-[(Р)-{[3-метил-4-(2,2,2 
трифлуороетокси)пиридин-2-ил] метил} сулфинил]-1H-бензимидазол, съединение, което инхибира секрецията на стомашна киселина. Декслансопразол еР
-енантиомер на лансопразол (рацемична смес отР- иС-енантиомери). Неговата емпирична формула е: C16Х14Ф3н3О2S, с молекулно тегло 369,36. Структурната формула 
е:

О
С

н
Х
н

О CF3

н CH3

Декслансопразолът е бял до почти бял кристален прах, който се топи при разлагане при 140°C. Декслансопразол е свободно разтворим в 
диметилформамид, метанол, дихлорометан, етанол и етилацетат; и разтворим в ацетонитрил; слабо разтворим в етер; и много слабо разтворим във 
вода; и практически неразтворим в хексан.

Декслансопразол е стабилен, когато е изложен на светлина. Декслансопразол е по-стабилен в неутрални и алкални условия, отколкото в киселинни условия.

DEXILANT се предлага като двойна формулировка със забавено освобождаване в капсули за перорално приложение. Капсулите съдържат декслансопразол в смес от два вида 
гранули с ентерично покритие с различни pH-зависими профили на разтваряне[виж Клинична фармакология (12.3)].

DEXILANT се предлага в две дози: 30 mg и 60 mg на капсула. Всяка капсула съдържа гранули с ентерично покритие, състоящи се от декслансопразол 
(активна съставка) и следните неактивни съставки: захарни сфери, магнезиев карбонат, захароза, ниско-заместена хидроксипропил целулоза, титанов 
диоксид, хидроксипропил целулоза, хипромелоза 2910, мелиетилна киселина, гликол 8000, триетил цитрат, полисорбат 80 и колоиден силициев диоксид. 
Компонентите на обвивката на капсулата включват следните неактивни съставки: хипромелоза, карагенан и калиев хлорид. Въз основа на цвета на 
обвивката на капсулата, синьото съдържа FD&C Blue No. 2 алуминиево езеро; сивото съдържа черен железен оксид; и двете съдържат титанов диоксид.

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие
Декслансопразол е ИПП, който потиска секрецията на стомашна киселина чрез специфично инхибиране на (H+,К+)-АТФаза в стомашната париетална клетка. Действайки специално 
върху протонната помпа, декслансопразол блокира последния етап от производството на киселина.

12.2 Фармакодинамика

Антисекреторна активност
Ефектите на DEXILANT 60 mg (n=20) или lansoprazole 30 mg (n=23) веднъж дневно в продължение на пет дни върху 24-часовото интрагастрално pH са оценени при здрави 
индивиди в кръстосано проучване с множество дози. Резултатите са обобщени в Таблица 3.

Таблица 3: Ефект върху 24-часовото вътрестомашно рН на ден 5 след това

Приложение на DEXILANT или Lansoprazole

DEXILANT
60 мг

лансопразол
30 мг

Средно вътрестомашно рН

4.55 4.13
% Време Интрагастрално рН > 4

(часа)
71 60
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(17 часа) (14 часа)

Серумни гастринови ефекти
Ефектът на DEXILANT върху серумните концентрации на гастрин е оценен при приблизително 3460 пациенти в клинични проучвания до 8 седмици и при 1023 пациенти за 
период от 6 до 12 месеца. Средните концентрации на гастрин на гладно се повишават спрямо изходното ниво по време на лечение с дози DEXILANT 30 mg и 60 mg. При 
пациенти, лекувани повече от 6 месеца, средните серумни нива на гастрин се повишават през приблизително първите 3 месеца от лечението и са стабилни за остатъка от 
лечението. Средните серумни нива на гастрин се връщат към нивата преди лечението в рамките на един месец след прекратяване на лечението.

Ефекти на клетки, подобни на ентерохромафин (ECL).

Няма съобщения за хиперплазия на ECL клетки в проби от стомашна биопсия, получени от 653 пациенти, лекувани с DEXILANT 30 mg, 60 mg или 90 mg за период 
до 12 месеца.

По време на експозиция през целия живот на плъхове, приемани ежедневно до 150 mg на kg на ден лансопразол, се наблюдава изразена хипергастринемия, последвана от пролиферация на ECL 
клетки и образуване на карциноидни тумори, особено при женски плъхове[виж неклинична токсикология (13.1)].

Ефект върху реполяризацията на сърцето

Проведено е проучване за оценка на потенциала на DEXILANT за удължаване на QT/QT° Синтервал при здрави възрастни субекти. Дози DEXILANT от 90 mg или 300 mg не 
забавят сърдечната реполяризация в сравнение с плацебо. Положителната контрола (моксифлоксацин) произвежда статистически значимо по-висок среден максимален и 
осреднен по време QT/QT° Синтервали в сравнение с плацебо.

12.3 Фармакокинетика
Формулата с двойно забавено освобождаване на DEXILANT води до профил на декслансопразол плазмена концентрация-време с два различни пика; първият пик 
настъпва 1 до 2 часа след приложението, последван от втори пик в рамките на 4 до 5 часа (виж Фигура 1). Декслансопразол се елиминира с полуживот от 
приблизително 1 до 2 часа при здрави индивиди и при пациенти със симптоматична ГЕРБ. Не се наблюдава натрупване на декслансопразол след многократни дози 
веднъж дневно DEXILANT 30 mg или 60 mg, въпреки че средната AUCти Cмаксстойностите на декслансопразол са малко по-високи (по-малко от 10%) на ден 5, 
отколкото на ден 1.

Фигура 1: Средна плазмена концентрация на декслансопразол – времеви 
профил след перорално приложение на 30 или 60 mg DEXILANT

Веднъж дневно в продължение на 5 дни при здрави субекти
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Фармакокинетиката на декслансопразол е силно променлива, с процентни стойности на коефициента на вариация (CV%) за Cмакс, AUC и CL/F над 30% (вж. 
Таблица 4).

Таблица 4: Средни (CV%) фармакокинетични параметри за субекти на
Ден 5 след приложение на DEXILANT

Доза
(мг)

° Смакс AUC24

(ng·h/mL)
CL/F
(л/ч)(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)

Абсорбция
След перорално приложение на DEXILANT 30 mg или 60 mg при здрави индивиди и симптоматични пациенти с ГЕРБ, средна Cмакси AUC стойностите на 
декслансопразол се увеличават приблизително пропорционално на дозата (вж. Фигура 1).

Разпределение

Свързването на декслансопразол с плазмените протеини варира от 96,1% до 98,8% при здрави индивиди и е независимо от концентрацията от 0,01 до 20 mcg на mL. 
Привидният обем на разпределение (Vz/F) след многократни дози при симптоматични пациенти с ГЕРБ е 40,3 L.

Метаболизъм
Декслансопразол се метаболизира екстензивно в черния дроб чрез окисление, редукция и последващо образуване на сулфатни, глюкуронидни и глутатионови 
конюгати до неактивни метаболити. Окислителните метаболити се образуват от ензимната система на цитохром P450 (CYP), включваща хидроксилиране главно 
чрез CYP2C19 и окисление до сулфона от CYP3A4.

Референтен ID: 3193076
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CYP2C19 е полиморфен чернодробен ензим, който проявява три фенотипа в метаболизма на субстратите на CYP2C19; екстензивни метаболизатори (*1/*1), междинни 
метаболизатори (*1/мутант) и слаби метаболизатори (мутант/мутант). Декслансопразол е основният циркулиращ компонент в плазмата, независимо от статуса на метаболизатор 
на CYP2C19. При CYP2C19 междинни и екстензивни метаболизатори, основните плазмени метаболити са 5-хидрокси декслансопразол и неговият глюкурониден конюгат, докато 
при слабите метаболизатори на CYP2C19 декслансопразол сулфонът е основният плазмен метаболит.

Елиминиране
След приложението на DEXILANT не се екскретира непроменен декслансопразол в урината. След прилагането на [14C]декслансопразол при 6 здрави мъже, 
приблизително 50,7% (стандартно отклонение (SD): 9,0%) от приложената радиоактивност се екскретира с урината и 47,6% (SD: 7,3%) с изпражненията. 
Привидният клирънс (CL/F) при здрави индивиди е съответно 11,4 до 11,6 L/h след 5-дневно приложение на 30 или 60 mg веднъж дневно.

Ефект на полиморфизма на CYP2C19 върху системната експозиция на декслансопразол
Системната експозиция на декслансопразол обикновено е по-висока при средно и слаби метаболизатори. При мъже японски субекти, които са получили еднократна доза DEXILANT 
30 mg или 60 mg (N=2 до 6 субекта/група), средно декслансопразол Cмакси стойностите на AUC са били до 2 пъти по-високи при междинни в сравнение с екстензивни 
метаболизатори; при слаби метаболизатори, средно Cмаксе била до 4 пъти по-висока и средната AUC е била до 12 пъти по-висока в сравнение с екстензивните метаболизатори. 
Въпреки че такова проучване не е проведено при бяла раса и афроамериканци, се очаква експозицията на декслансопразол при тези раси също да бъде повлияна от фенотипите 
на CYP2C19.

Ефект на храната върху фармакокинетиката и фармакодинамиката
В проучвания за хранителния ефект при здрави индивиди, получаващи DEXILANT при различни условия на хранене в сравнение с гладуване, се повишава Cмаксварира от 12% до 
55%, увеличението на AUC варира от 9% до 37%, и tмаксварира (варира от намаляване с 0,7 часа до увеличение с 3 часа). Не са наблюдавани значителни разлики в средното 
вътрестомашно рН между гладно и различни условия на хранене. Въпреки това, процентът на времето, през което вътрестомашното рН надвишава 4 за 24-часовия интервал на 
дозиране, намалява леко, когато DEXILANT се прилага след хранене (57%) в сравнение с гладуването (64%), главно поради намаления отговор на интрагастралното pH през първия 
4 часа след дозиране. Поради това, докато DEXILANT може да се приема независимо от храната, някои пациенти може да се възползват от прилагането на дозата преди хранене, 
ако симптомите след хранене не отзвучат при условия след хранене.

Специални популации

Педиатрична употреба

Фармакокинетиката на декслансопразол при пациенти на възраст под 18 години не е проучвана.

Гериатрична употреба

Терминалният елиминационен полуживот на декслансопразол е значително увеличен при гериатрични пациенти в сравнение с по-младите (съответно 2,23 и 1,5 часа); тази 
разлика не е клинично значима. Декслансопразол показва по-висока системна експозиция (AUC) при гериатрични пациенти (34,5% по-висока) в сравнение с по-младите 
пациенти. Не е необходимо коригиране на дозата при гериатрични пациенти[вижте Използване в специфични популации (8.5)].

Бъбречна недостатъчност

Декслансопразол се метаболизира екстензивно в черния дроб до неактивни метаболити и нито едно изходно лекарство не се открива в урината след перорална доза 
декслансопразол. Следователно, не се очаква фармакокинетиката на декслансопразол да бъде променена при пациенти с бъбречно увреждане и не са провеждани проучвания 
при пациенти с бъбречно увреждане[виж употреба в специфични популации (8.6)]. В допълнение, фармакокинетиката на ланзопразол е проучена при пациенти с леко, умерено 
или тежко бъбречно увреждане; резултатите показват, че няма нужда от корекция на дозата за тази популация пациенти.

Чернодробно увреждане
В проучване на 12 пациенти с умерено увредена чернодробна функция, които са получавали еднократна перорална доза DEXILANT 60 mg, плазмената експозиция (AUC) на свързан 
и несвързан декслансопразол в групата с чернодробно увреждане е приблизително 2 пъти по-висока в сравнение с лица с нормална чернодробна функция. Тази разлика в 
експозицията не се дължи на разлика в свързването с протеини между двете чернодробни функционални групи. Не е необходима корекция на DEXILANT при пациенти с леко 
чернодробно увреждане (клас А по Child-Pugh). DEXILANT 30 mg трябва да се има предвид при пациенти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child-Pugh). Не са провеждани 
проучвания при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh)[виж Използване в специфични популации (8.7)].

Пол
В проучване на 12 мъже и 12 жени здрави индивиди, които са получавали еднократна перорална доза DEXILANT 60 mg, жените са имали по-висока системна експозиция 
(AUC) (42,8% по-висока) от мъжете. Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти въз основа на пола.

Лекарствени взаимодействия

Варфарин
В проучване на 20 здрави субекта, едновременното приложение на DEXILANT 90 mg веднъж дневно в продължение на 11 дни с единична перорална доза варфарин от 25 mg на ден 
6 не води до значителни разлики във фармакокинетиката на варфарин или INR в сравнение с приложението на варфарин с плацебо. Въпреки това, има съобщения за повишено 
INR и протромбиновото време при пациенти, приемащи едновременно ИПП и варфарин[виж Взаимодействия с лекарства (7.2)].

Взаимодействия на цитохром P 450
Декслансопразол се метаболизира отчасти от CYP2C19 и CYP3A4[виж Клинична фармакология (12.3)].

Проучванията in vitro показват, че е малко вероятно декслансопразол да инхибира изоформите на CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 или 3A4. Като такива не се 
очакват клинично значими взаимодействия с лекарства, метаболизирани от тези CYP ензими. Освен това, in vivo проучвания показват, че DEXILANT не оказва 
влияние върху фармакокинетиката на едновременно прилагания фенитоин (субстрат на CYP2C9) или теофилин (субстрат на CYP1A2). Генотиповете на CYP1A2 на 
субектите в проучването за взаимодействие лекарство-лекарство с теофилин не са определени. Въпреки че проучванията in vitro показват, че DEXILANT има 
потенциала да инхибира CYP2C19 in vivo, проучване in vivo за лекарствени взаимодействия основно при CYP2C19 екстензивни и междинни метаболизатори показва, 
че DEXILANT не повлиява фармакокинетиката на диазепам (субстрат на CYP2C19).

Клопидогрел
Клопидогрел се метаболизира до неговия активен метаболит отчасти чрез CYP2C19. Проведено е проучване на здрави индивиди, които са били екстензивни метаболизатори на 
CYP2C19, приемащи веднъж дневно клопидогрел 75 mg самостоятелно или едновременно с DEXILANT 60 mg (n=40), в продължение на 9 дни. Средната AUC на активния метаболит 
на клопидогрел е намалена с приблизително 9% (средното съотношение на AUC е 91%, с 90% CI от 86-97%) при едновременно приложение на DEXILANT в сравнение с 
приложението на клопидогрел самостоятелно. Фармакодинамичните параметри също бяха измерени и показаха, че промяната в инхибирането на тромбоцитната агрегация 
(индуцирана от 5 mcM ADP) е свързана с промяната в експозицията на активния метаболит на клопидогрел. Клиничното значение на това откритие не е ясно.

Референтен ID: 3193076
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13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта
Канцерогенният потенциал на декслансопразол е оценен с помощта на проучвания с лансопразол. В две 24-месечни проучвания за канцерогенност, плъхове 
Sprague-Dawley са лекувани перорално с ланзопразол в дози от 5 до 150 mg на kg на ден, около 1 до 40 пъти експозицията върху повърхността на тялото (mg/m2) на 
базата на 50 кг човек със среден ръст [1,46 m2телесна повърхност (BSA)] при препоръчителната доза ланзопразол за хора от 30 mg на ден.

Ланзопразол произвежда свързана с дозата стомашна ECL клетъчна хиперплазия и ECL клетъчни карциноиди както при мъжки, така и при женски плъхове[вижте Клинична фармакология 
(12.2)].

При плъхове ланзопразол също повишава честотата на чревна метаплазия на стомашния епител и при двата пола. При мъжки плъхове лансопразол предизвиква дозозависимо 
увеличение на аденоми на тестикуларните интерстициални клетки. Честотата на тези аденоми при плъхове, получаващи дози от 15 до 150 mg на kg на ден (4 до 40 пъти 
препоръчителната доза на човешки лансопразол на базата на BSA), надвишава ниската фонова честота (диапазон = 1,4 до 10%) за този щам на плъхове .

В 24-месечно проучване за канцерогенност, CD-1 мишки са лекувани перорално с дози лансопразол от 15 до 600 mg на kg на ден, 2 до 80 пъти 
препоръчителната доза на човешки ланзопразол на базата на BSA. Ланзопразол предизвиква свързано с дозата повишена честота на 
стомашна ECL клетъчна хиперплазия. Той също така предизвиква повишена честота на чернодробни тумори (хепатоцелуларен аденом плюс 
карцином). Честотата на тумора при мъжки мишки, лекувани с 300 и 600 mg ланзопразол на kg на ден (40 до 80 пъти препоръчителната доза на 
човешки ланзопразол на база BSA) и женски мишки, лекувани със 150 до 600 mg ланзопразол на kg на ден (20 до 80 пъти препоръчителната 
доза човешки ланзопразол на базата на BSA) надвишава диапазоните на фоновите случаи в исторически контроли за този щам мишки.

26-седмично p53 (+/-) проучване за канцерогенност на ланзопразол при трансгенни мишки не е положително.

Lansoprazole е положителен при теста на Ames иинвитроанализ за хромозомна аберация на човешки лимфоцити. Ланзопразол не е генотоксичен в ex vivoтест за 
непланиран ДНК синтез (UDS) на хепатоцити на плъх,in vivoтест за микронуклеуси на мишка или тест за хромозомни аберации на клетки от костен мозък на плъх.

Декслансопразол е положителен при теста на Ames и приинвитроТест за хромозомна аберация с помощта на белодробни клетки на китайски хамстер. Декслансопразол е 
отрицателен вin vivoтест за микронуклеуси на мишка.

Потенциалните ефекти на декслансопразол върху фертилитета и репродуктивните функции са оценени с помощта на проучвания с лансопразол. Установено е, че ланзопразол в 
перорални дози до 150 mg на kg на ден (40 пъти препоръчителната доза на човешки ланзопразол на базата на BSA) няма ефект върху фертилитета и репродуктивните 
характеристики на мъжки и женски плъхове.

13.2 Токсикология и/или фармакология при животни

Репродуктивни токсикологични изследвания

Проучване на репродукцията, проведено при зайци при перорални дози на декслансопразол до 30 mg на kg на ден (приблизително 9 пъти максималната препоръчителна доза на 
човешки декслансопразол [60 mg на ден] на база BSA), не разкрива доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода. към декслансопразол. В допълнение, 
репродуктивни проучвания, проведени при бременни плъхове с перорален ланзопразол в дози до 150 mg на kg на ден (40 пъти препоръчителната доза на човешки ланзопразол 
на база BSA) и при бременни зайци при перорални дози на ланзопразол до 30 mg на kg на ден (16 пъти препоръчителната доза на човешки лансопразол на базата на BSA) не 
разкрива доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода, дължащо се на лансопразол.

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

14.1 Изцеление на ерозивен езофагит
Две многоцентрови, двойно-слепи, активно контролирани, рандомизирани, 8-седмични проучвания са проведени при пациенти с ендоскопски потвърдена ЕЕ. Тежестта на 
заболяването е класифицирана въз основа на системата за класификация на Лос Анджелис (Grades AD). Пациентите бяха рандомизирани в една от следните три групи за лечение: 
DEXILANT 60 mg дневно, DEXILANT 90 mg дневно или lansoprazole 30 mg дневно. Пациенти, които са билиH. pyloriположителни или които са имали хранопровода на Barrett и/или 
определени диспластични промени в началото са изключени от тези проучвания. Общо 4092 пациенти са били включени и са на възраст от 18 до 90 години (средна възраст 48 
години), като 54%   са мъже. Расата беше разпределена, както следва: 87% кавказки, 5% чернокожи и 8% други. Въз основа на класификацията от Лос Анджелис, 71% от пациентите 
са имали лека ЕЕ (степени A и B), а 29% от пациентите са имали умерена до тежка ЕЕ (степени C и D) преди лечението.

Изследванията са предназначени да тестват не по-малка стойност. Ако се докаже неполноценност, тогава превъзходството ще бъде изпитано. Въпреки че и в двете проучвания е 
демонстрирано не-по-ниско качество, констатацията за превъзходство в едното проучване не е възпроизведена в другото.

Делът на пациентите с излекувана ЕЕ на 4 или 8 седмица е представен по-долу в Таблица 5.

Таблица 5: Скорости на излекуване на ЕЕа: Всички степени

(95% CI) за разликата в лечението
(DEXILANT-Лансопразол)

до седмица 8
Брой

Пациенти (N)б

Група за лечение
(ежедневно)

Седмица 4

% излекуван

Седмица 8° С

% излекуванПроучване

657 ДЕКСИЛАНТ 60 мг 70 871 (-1,5, 6,1)д
648 Ланзопразол 30 mg 65 85
639 ДЕКСИЛАНТ 60 мг 66 852 (2.2, 10.5)д
656 Ланзопразол 30 mg 65 79

CI = доверителен интервал
аВъз основа на грубите оценки на честотата, пациентите, които не са имали ендоскопски документиран излекуван ЕЕ и са били прекратени преждевременно

се счита за неизлекуван.
бПациенти с поне една ендоскопия след изходна линия
° СПървична крайна точка за ефикасност

дДоказано не по-ниско качество спрямо ланзопразол

Референтен ID: 3193076
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DEXILANT 90 mg е проучен и не дава допълнителна клинична полза спрямо DEXILANT 60 mg.

14.2 Поддържане на излекуван ерозивен езофагит
Многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано проучване е проведено при пациенти, които са завършили успешно проучване за ЕЕ и са показали 
ендоскопски потвърдено излекуване на ЕЕ. Поддържането на заздравяването и разрешаването на симптомите за период от шест месеца са оценени с DEXILANT 30 mg или 60 mg 
веднъж дневно в сравнение с плацебо. Общо 445 пациенти са били включени и са на възраст от 18 до 85 години (средна възраст 49 години), като 52% са жени. Расата беше 
разпределена, както следва: 90% кавказки, 5% чернокожи и 5% други.

Шестдесет и шест процента от пациентите, лекувани с 30 mg DEXILANT, остават излекувани през шестмесечния период, както е потвърдено от ендоскопия (вж. Таблица 6).

Таблица 6: Проценти за поддръжкаана Healed EE на 6 месец

Брой
Пациенти

(Н)б

Група за лечение
(ежедневно)

Процент на поддръжка

(%)
125 ДЕКСИЛАНТ 30 мг 66.4° С

119 Плацебо 14.3
аВъз основа на груби оценки на процент, пациенти, които не са имали

ендоскопски документиран рецидив и преждевременно прекратен 
се счита за рецидив

бПациенти с поне една ендоскопия след изходна линия
° ССтатистически значимо спрямо плацебо

DEXILANT 60 mg е проучен и не дава допълнителна клинична полза спрямо DEXILANT 30 mg.

Ефектът на DEXILANT 30 mg върху поддържането на облекчаване на киселини също е оценен. При влизане в поддържащото проучване, изходната тежест на 
киселините при повечето пациенти е оценена като никаква. DEXILANT 30 mg демонстрира статистически значимо по-висок процент на 24-часови периоди без 
киселини в сравнение с плацебо през 6-месечния период на лечение (вж. Таблица 7). По-голямата част от пациентите, лекувани с плацебо, са преустановени поради 
рецидив на ЕЕ между втория и шестия месец.

Таблица 7: Среден процент на 24-часови периоди без киселини
на изследването за поддържане на излекуван EE

Цялостно лечениеа 1 месец 6 месец
Без киселини
24-часови периоди

(%)

Без киселини
24-часови периоди

(%)

Без киселини
24-часови периоди

(%)
Група за лечение

(ежедневно) н н н
ДЕКСИЛАНТ 30 мг 132 96.1б 126 96.7 80 98.3

Плацебо 141 28.6 117 28.6 23 73.3
аВторична крайна точка за ефикасност

бСтатистически значимо спрямо плацебо

14.3 Симптоматична неерозивна ГЕРБ
Многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано, 4-седмично проучване е проведено при пациенти с диагноза симптоматична неерозивна 
ГЕРБ, направена основно чрез представяне на симптоми. Тези пациенти, които идентифицират киселини като основен симптом, имат анамнеза за киселини в 
продължение на 6 месеца или по-дълго, имат киселини поне 4 от 7 дни непосредствено преди рандомизацията и нямат езофагеални ерозии, както е потвърдено от 
ендоскопия. Въпреки това пациентите със симптоми, които не са свързани с киселина, може да не са били изключени чрез тези критерии за включване. 
Пациентите бяха рандомизирани в една от следните групи за лечение: DEXILANT 30 mg дневно, 60 mg дневно или плацебо. Общо 947 пациенти са били включени и 
са на възраст от 18 до 86 години (средна възраст 48 години), като 71% са жени. Расата беше разпределена, както следва: 82% кавказки,

DEXILANT 30 mg осигурява статистически значимо по-голям процент дни с 24-часови периоди без киселини в сравнение с плацебо, както е оценено чрез ежедневен 
дневник за 4 седмици (вж. Таблица 8). DEXILANT 60 mg е проучен и не дава допълнителна клинична полза спрямо DEXILANT 30 mg.

Таблица 8: Среден процент на 24-часови периоди без киселини по време на 4-седмичния период на лечение на
Симптоматично неерозивно изследване на ГЕРБ

Без киселини
24-часови периоди

(%)
Група за лечение

(ежедневно)н
312 ДЕКСИЛАНТ 30 мг 54.9а

310 Плацебо 18.5
аСтатистически значимо спрямо плацебо

По-висок процент от пациентите на DEXILANT 30 mg са имали 24-часови периоди без киселини в сравнение с плацебо още през първите три дни от 
лечението и това се е запазило през целия период на лечение (процент пациенти на ден 3: DEXILANT 38% спрямо плацебо 15%; на ден 28: DEXILANT 
63% спрямо плацебо 40%).

Референтен ID: 3193076
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16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА
DEXILANT капсули със забавено освобождаване, 30 mg, са непрозрачни, сини и сиви с TAP и “30” отпечатани върху капсулата и се доставят като:

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

размер

Единична доза пакет от 100 
бутилка от 30
Бутилка от 90
Бутилка от 1000

DEXILANT капсули със забавено освобождаване, 60 mg, са непрозрачни, сини с TAP и “60” отпечатани върху капсулата и се доставят като:

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

размер

Единична доза пакет от 100 
бутилка от 30
Бутилка от 90
Бутилка от 1000

Да се   съхранява при 25°C (77°F); разрешени екскурзии до 15-30°C (59-86°F) (вижте USP контролирана стайна температура).

Референтен ID: 3193076
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17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Вижте одобреното от FDA ръководство за лекарства

За да се гарантира безопасната и ефективна употреба на DEXILANT, тази информация и инструкции, предоставени в одобреното от FDA ръководство за лекарства, трябва да бъдат 
обсъдени с пациента.

Информирайте пациента да следи за признаци на алергична реакция, тъй като те могат да бъдат сериозни и може да изискват прекратяване на DEXILANT.

Посъветвайте пациентите незабавно да докладват и да потърсят лечение при диария, която не се подобрява. Това може да е знак заClostridium difficileсвързана диария [вижте 
Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Посъветвайте пациента незабавно да докладва и да потърси помощ за всякакви сърдечно-съдови или неврологични симптоми, включително сърцебиене, замаяност, гърчове и тетания, тъй 
като това може да са признаци на хипомагнезиемия[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.4)].

Посъветвайте пациента да каже на своя доставчик на здравни услуги, ако приема атазанавир, такролимус, варфарин и лекарства, които се влияят от промени в стомашното pH[виж 
Взаимодействия с лекарства (7)].

Посъветвайте пациента да следва инструкциите за дозиране в Ръководството за лекарства и информирайте пациента, че:
• DEXILANT се предлага като капсула със забавено освобождаване.
• DEXILANT може да се приема независимо от храната.
• DEXILANT трябва да се поглъща цял.
• Алтернативно, DEXILANT капсулите могат да се прилагат както следва:

− Отворена капсула;
− Поръсете непокътнати гранули върху една супена лъжица ябълково пюре;

− Преглътнете незабавно. Гранулите не трябва да се дъвчат.
− Не съхранявайте за по-късна употреба.

Референтен ID: 3193076
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РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕКАРСТВЕНИЯ

DEXILANT (decks-ĭ-launt)
(декслансопразол)

капсули със забавено освобождаване

Прочетете това ръководство за лекарства, преди да започнете да приемате DEXILANT и всеки път, когато получите пълнител. Може да 
има нова информация. Тази информация не замества разговора с Вашия лекар относно Вашето медицинско състояние или Вашето 
лечение.

Коя е най-важната информация, която трябва да знам за DEXILANT?

DEXILANT може да помогне на симптомите, свързани с киселината, но все пак може да имате сериозни стомашни проблеми. 
Говорете с Вашия лекар.

DEXILANT може да причини сериозни нежелани реакции, включително:

• диария. DEXILANT може да увеличи риска от получаване на тежка диария. Тази диария може да бъде 
причинена от инфекция (Clostridium difficile) във вашите черва.

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако имате воднисти изпражнения, болки в стомаха и треска, която не преминава.

• Костни фрактури. Хората, които приемат многократни дневни дози лекарства инхибитори на протонната помпа за дълъг 
период от време (една година или повече), може да имат повишен риск от фрактури на бедрото, китката или гръбначния 
стълб. Трябва да приемате DEXILANT точно както е предписано, в най-ниската възможна доза за Вашето лечение и за 
възможно най-кратко време. Говорете с Вашия лекар относно риска от костна фрактура, ако приемате DEXILANT.

DEXILANT може да има други сериозни нежелани реакции. Виж“Какви са възможните странични ефекти на DEXILANT?“ 

Какво е DEXILANT?

DEXILANT е лекарство с рецепта, наречено инхибитор на протонната помпа (PPI). DEXILANT намалява количеството 
киселина в стомаха.

DEXILANT се използва при възрастни:

• за до 8 седмици, за да излекува свързаните с киселина увреждане на лигавицата на хранопровода (наречено ерозивен езофагит или 
ЕЕ).

• до 6 месеца, за да продължи лечението на ерозивен езофагит и облекчаване на киселини.
• за 4 седмици за лечение на киселини, свързани с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).

ГЕРБ се случва, когато киселината от стомаха ви навлезе в тръбата (хранопровода), която свързва устата ви със 
стомаха. Това може да причини парене в гърдите или гърлото, кисел вкус или оригване.

Не е известно дали DEXILANT е безопасен и ефективен при деца под 18 години.

Кой не трябва да приема DEXILANT?

Не приемайте DEXILANT, ако сте алергични към декслансопразол или към някоя от останалите съставки на DEXILANT. Вижте 
края на това ръководство за лекарства за пълен списък на съставките в DEXILANT.

Какво трябва да кажа на лекаря си, преди да приема DEXILANT?

Преди да приемете DEXILANT, уведомете Вашия лекар, ако:

• са ви казали, че имате ниски нива на магнезий в кръвта си
• имат проблеми с черния дроб

• имат други медицински състояния
• сте бременна или планирате да забременеете. Не е известно дали DEXILANT ще навреди на вашето неродено бебе.
• кърмите или планирате да кърмите. Не е известно дали DEXILANT преминава в кърмата.
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Вие и Вашият лекар трябва да решите дали ще приемате DEXILANT или ще кърмите. Не трябва да правите и двете. 
Говорете с Вашия лекар за най-добрия начин за хранене на Вашето бебе, ако приемате DEXILANT.

Кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, включително лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, 
витамини и билкови добавки. DEXILANT може да повлияе на действието на други лекарства, а други лекарства могат да повлияят на 
действието на DEXILANT.

По-специално кажете на Вашия лекар, ако приемате:

• антибиотик, който съдържа ампицилин
• атазанавир (Reyataz)
• дигоксин (ланоксин)
• продукт, който съдържа желязо
• кетоконазол (низорал)
• варфарин (Coumadin, Jantoven)
• такролимус (Prograf)
• метотрексат

Попитайте Вашия лекар или фармацевт за списък с тези лекарства, ако не сте сигурни.

Запознайте се с лекарствата, които приемате. Съхранявайте списък с тях, който да покажете на Вашия лекар и фармацевт, когато получите ново 

лекарство.

Как да приемам DEXILANT?

• Приемайте DEXILANT точно както е предписано от Вашия лекар.
• Не променяйте дозата си и не спирайте приема на DEXILANT, без първо да говорите с Вашия лекар.
• Можете да приемате DEXILANT със или без храна.
• Поглъщайте DEXILANT капсули цели.
• Ако имате проблеми с преглъщането на DEXILANT капсули цели, можете да отворите капсулите и да поръсите съдържанието 

им върху супена лъжица ябълково пюре. Не забравяйте да погълнете сместа от ябълков сос веднага. Не дъвчете сместа. Не 
съхранявайте сместа за последваща употреба.

• Ако сте приели твърде много DEXILANT, незабавно се обадете на Вашия лекар или отидете до най-близката болница или спешно отделение.

Какви са възможните нежелани реакции на DEXILANT?

DEXILANT може да причини сериозни нежелани реакции, включително:

• Вижте „Каква е най-важната информация, която трябва да знам за DEXILANT?“

• Ниски нива на магнезий в тялото ви. Този проблем може да бъде сериозен. Ниско ниво на магнезий може да се случи при някои 
хора, които приемат лекарство с инхибитори на протонната помпа в продължение на поне 3 месеца. Ако се появят ниски нива на 
магнезий, това обикновено е след една година лечение. Може да имате или да нямате симптоми на нисък магнезий.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако развиете някой от тези симптоми: о

о
о
о
о
о
о
о
о

припадъци

световъртеж

необичайно или ускорено 
сърцебиене
резки движения или треперене (треперене) 
мускулна слабост
спазми на ръцете и краката 
крампи или мускулни болки 
спазъм на гласовата кутия
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Вашият лекар може да провери нивото на магнезий в тялото Ви преди да започнете да приемате DEXILANT или по 
време на лечението, ако ще приемате DEXILANT за дълъг период от време.

Най-честите нежелани реакции на DEXILANT включват:

• диария
• стомашни болки

• гадене
• настинка
• повръщане

• газ

Други странични ефекти

• Сериозни алергични реакции.Уведомете Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми с DEXILANT:
• обрив

• подуване на лицето

• стягане в гърлото
• затруднено дишане

Вашият лекар може да спре DEXILANT, ако се появят тези симптоми.

Уведомете Вашия лекар, ако имате някакъв страничен ефект, който Ви притеснява или който не изчезва.

Това не са всички възможни странични ефекти на DEXILANT. За повече информация попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обадете се на 

Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA на 1-800-FDA-1088.

Как да съхранявам DEXILANT?
• Съхранявайте DEXILANT при стайна температура между 68°F до 77°F (20°C до 25°C).

Съхранявайте DEXILANT и всички лекарства на място, недостъпно за 

деца. Обща информация за DEXILANT

Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в Ръководството за лекарства. Не 
използвайте DEXILANT за състояния, за които не е предписан. Не давайте DEXILANT на други хора, дори ако имат 
същите симптоми, които имате. Може да им навреди.

Това ръководство за лекарства обобщава най-важната информация за DEXILANT. Ако искате повече информация, 
говорете с Вашия лекар. Можете да попитате Вашия лекар или фармацевт за информация относно DEXILANT, която е 
написана за здравни специалисти.

За повече информация посетете www.DEXILANT.com или се обадете на 1-877-825-3327.

Какви са съставките в DEXILANT?

Активна съставка: декслансопразол.

Неактивни съставки: захарни сфери, магнезиев карбонат, захароза, нискозаместена хидроксипропил целулоза, титанов диоксид, 
хидроксипропил целулоза, хипромелоза 2910, талк, кополимери на метакрилова киселина, полиетилен гликол 8000, триетилен гликол 8000, 
триетиленгликол 8000, поетиленгликол 8000, триетилликоноид диоксид, сиетилциликоноксид. Обвивката на капсулата е направена от 
хипромелоза, карагенан и калиев хлорид. Въз основа на цвета на обвивката на капсулата, синьото съдържа FD&C Blue No. 2 алуминиево 
езеро; сивото съдържа черен железен оксид; и двете съдържат титанов диоксид.

Това ръководство за лекарства е одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата.

Разпределено от
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.

Референтен ID: 3193076
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DEXILANT е търговска марка на Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. и се използва по лиценз от Takeda Pharmaceuticals 
America, Inc. Търговска марка, регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ.

Всички други имена на търговски марки са собственост на съответните им 
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