
HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE
Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om DEXILANT 
veilig en effectief te gebruiken. Zie de volledige voorschrijfinformatie voor 
DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN ----------------------

• Maagkanker: Symptomatische respons met DEXILANT sluit de 
aanwezigheid van maagkanker niet uit. (5.1)

• Clostridium difficilegeassocieerde diarree : PPI-therapie kan gepaard 
gaan met een verhoogd risico op:Clostridium difficilebijbehorende 
diarree. (5.2)

• Bot fractuur: Langdurige en meervoudige dagelijkse dosis PPI-therapie kan gepaard 
gaan met een verhoogd risico op osteoporose-gerelateerde fracturen van de heup, 
pols of wervelkolom. (5.3)

• Hypomagnesiëmie : Hypomagnesiëmie is zelden gemeld bij 
langdurige behandeling met PPI's. (5.4)

DEXILANT (dexlansoprazol) capsules met vertraagde afgifte voor oraal gebruik.

Eerste Amerikaanse goedkeuring: 1995 (lansoprazol)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RECENTE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN-------------------- ------ 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Clostridium difficilegeassocieerde diarree (5.2) 
Gelijktijdig gebruik van DEXILANT met:

Methotrexaat (5.5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES ------------------ 
----------- Meest gemelde bijwerkingen (≥2%): diarree, buikpijn, misselijkheid, 
infectie van de bovenste luchtwegen, braken en winderigheid. (6.1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK---------------- -------- 

DEXILANT is een protonpompremmer (PPI) geïndiceerd voor:
• Genezing van alle graden van erosieve oesofagitis (EE). (1.1)
• Behoud van genezing van EE en verlichting van brandend maagzuur. (1.2)

• Behandeling van brandend maagzuur geassocieerd met symptomatische 
niet-erosieve gastro-oesofageale refluxziekte (GERD). (1.3)

Neem contact op met Takeda Pharmaceuticals America, Inc. op 1-877-
TAKEDA-7 (1-877-825 3327) of FDA op 1-800-FDA-1088 of www.fda.gov/
medwatch om VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN te melden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE ----------------------
• Genezing van EE : 60 mg eenmaal daags gedurende maximaal 8 weken. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES----------------- -------------
• Atazanavir : Niet gelijktijdig toedienen met DEXILANT omdat de 

systemische concentraties van atazanavir aanzienlijk kunnen 
afnemen. (7.1)

• Geneesmiddelen met pH-afhankelijke absorptie (bijv. Ampicilline-esters, digoxine, 
ijzerzouten, ketoconazol) : DEXILANT kan interfereren met de absorptie van 
geneesmiddelen waarvoor de maag-pH belangrijk is voor de biologische 
beschikbaarheid. (7.1)

• Warfarine : Patiënten die gelijktijdig warfarine gebruiken, moeten mogelijk worden 
gecontroleerd op verhogingen van de internationale genormaliseerde ratio (INR) en 
protrombinetijd. (7.2)

• tacrolimus : Gelijktijdig gebruik van tacrolimus kan de 
volbloedconcentraties van tacrolimus verhogen. (7.3)

• Methotrexaat : DEXILANT kan de serumspiegels van 
methotrexaat verhogen (7,5)

• Onderhoud van genezen EE : 30 mg eenmaal daags gedurende maximaal 6 maanden. 
(2.1)

• Symptomatische niet-erosieve GERD : 30 mg eenmaal daags gedurende 4 weken. (2.1)

• leverfunctiestoornis : Overweeg een maximale dagelijkse dosis van 30 mg voor 
patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B). Er zijn geen 
onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis 
(Child-Pugh-klasse C). (2.2, 8.7)

• DEXILANT kan worden ingenomen zonder rekening te houden met voedsel. (2.3)

• DEXILANT moet heel worden doorgeslikt. Als alternatief kunnen capsules 
worden geopend, op een eetlepel appelmoes worden gestrooid en 
onmiddellijk worden doorgeslikt. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN --------------------
• Capsules met vertraagde afgifte: 30 mg en 60 mg. (3) Zie 17 voor INFORMATIE VOOR PATINTENCOUNSELING en FDA-

goedgekeurde medicatiehandleiding. Herzien: september 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES------------------ ------------
• Patiënten met bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van de

formulering. (4)
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMAT ION

1 AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

1.1 Genezing van erosieve oesofagitis
DEXILANT is geïndiceerd voor genezing van alle graden van erosieve oesofagitis (EE) gedurende maximaal 8 weken.

1.2 Onderhoud van genezen erosieve oesofagitis
DEXILANT is geïndiceerd om de genezing van EE en de verlichting van brandend maagzuur tot 6 maanden te behouden.

1.3 Symptomatische niet-erosieve gastro-oesofageale refluxziekte
DEXILANT is geïndiceerd voor de behandeling van brandend maagzuur geassocieerd met symptomatische niet-erosieve gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) gedurende 4 weken.

2 DOSERING EN ADMINISTRATIE

2.1 Aanbevolen dosis
DEXILANT is verkrijgbaar in capsules van 30 mg en 60 mg voor gebruik door volwassenen. Aanwijzingen voor gebruik bij elke indicatie zijn samengevat in Tabel 1.

Tabel 1: Doseringsaanbevelingen DEXILANT
Indicatie Aanbevolen dosis Frequentie

Genezing van EE 60 mg Eenmaal daags gedurende maximaal 8 weken

Onderhoud van genezen EE
en verlichting van brandend maagzuur

30 mg Een keer per dag*

Symptomatisch niet-erosief
GERD

30 mg Eenmaal daags gedurende 4 weken

* Gecontroleerde studies duurden niet langer dan 6 maanden.

2.2 Leverfunctiestoornis
Er is geen aanpassing voor DEXILANT nodig voor patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse A). Overweeg een maximale dagelijkse dosis van 30 mg voor 
patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B). Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse 
C)[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.7) en klinische farmacologie (12.3)].

2.3 Belangrijke administratieve informatie DEXILANT kan 
worden ingenomen zonder rekening te houden met 
voedsel. DEXILANT moet heel worden doorgeslikt.

• Als alternatief kunnen DEXILANT-capsules als volgt worden toegediend:
− Open capsule;
− Strooi intacte korrels op een eetlepel appelmoes;
‒ Onmiddellijk doorslikken. Korrels mogen niet worden gekauwd.

3
• Capsules met vertraagde afgifte van 30 mg zijn ondoorzichtig, blauw en grijs met de opdruk TAP en “30” op de capsule.
• 60 mg capsules met vertraagde afgifte zijn ondoorzichtig, blauw met TAP en “60” op de capsule gedrukt.

DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

4
DEXILANT is gecontra-indiceerd bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van de formulering[zie Beschrijving (11)]. 
Overgevoeligheid en anafylaxie zijn gemeld bij gebruik van DEXILANT[zie Bijwerkingen (6.1)].

CONTRA-INDICATIES

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Maagkanker
Symptomatische respons met DEXILANT sluit de aanwezigheid van maagkanker niet uit.

5.2Clostridium DifficileBijbehorende diarree
Gepubliceerde observationele studies suggereren dat PPI-therapie zoals DEXILANT geassocieerd kan zijn met een verhoogd risico op:Clostridium difficile
geassocieerde diarree, vooral bij gehospitaliseerde patiënten. Deze diagnose moet worden overwogen bij diarree die niet verbetert[zie Bijwerkingen (6.2)].

Patiënten dienen de laagste dosis en kortste duur van PPI-therapie te gebruiken die geschikt is voor de aandoening die wordt behandeld.

5.3 Botbreuk
Verschillende gepubliceerde observationele studies suggereren dat PPI-therapie geassocieerd kan zijn met een verhoogd risico op osteoporose-gerelateerde fracturen van de 
heup, pols of wervelkolom. Het risico op fracturen was verhoogd bij patiënten die een hoge dosis kregen, gedefinieerd als meerdere dagelijkse doses, en langdurige PPI-
therapie (een jaar of langer). Patiënten dienen de laagste dosis en de kortste duur van de PPI-therapie te gebruiken die geschikt is voor de te behandelen aandoeningen. 
Patiënten met een risico op osteoporose-gerelateerde fracturen moeten worden behandeld volgens vastgestelde behandelrichtlijnen[zie Dosering en toediening (2) en 
Bijwerkingen (6)].

5.4 Hypomagnesiëmie
Hypomagnesiëmie, symptomatisch en asymptomatisch, is zelden gemeld bij patiënten die gedurende ten minste drie maanden met PPI's werden behandeld, in de meeste 
gevallen na een jaar therapie. Ernstige bijwerkingen zijn onder meer tetanie, aritmieën en toevallen. Bij de meeste patiënten vereiste de behandeling van hypomagnesiëmie 
magnesiumvervanging en stopzetting van de PPI.

Voor patiënten die naar verwachting langdurig worden behandeld of die PPI's gebruiken met medicijnen zoals digoxine of geneesmiddelen die hypomagnesiëmie kunnen veroorzaken 
(bijv. Diuretica), kunnen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg overwegen om de magnesiumspiegels te controleren voordat de PPI-behandeling wordt gestart en periodiek[zie 
Bijwerkingen (6.2)].

Referentie-ID: 3193076
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5.5 Gelijktijdig gebruik van DEXILANT met methotrexaat
Literatuur suggereert dat gelijktijdig gebruik van PPI's met methotrexaat (voornamelijk in hoge doses; zie voorschrijfinformatie voor methotrexaat) de serumspiegels van 
methotrexaat en/of zijn metaboliet kan verhogen en verlengen, wat mogelijk kan leiden tot methotrexaattoxiciteit. Bij toediening van een hoge dosis methotrexaat kan bij 
sommige patiënten een tijdelijke stopzetting van de PPI worden overwogen[zie Geneesmiddelinteracties (7.5)].

6 ONGEWENSTE REACTIES

6.1 Ervaring met klinische proeven
Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in 

de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen mogelijk niet overeen met de percentages die in de praktijk worden waargenomen.

De veiligheid van DEXILANT werd geëvalueerd bij 4548 patiënten in gecontroleerde en ongecontroleerde klinische onderzoeken, waaronder 863 patiënten die gedurende ten minste 6 
maanden werden behandeld en 203 patiënten die gedurende één jaar werden behandeld. De leeftijd van de patiënten varieerde van 18 tot 90 jaar (mediane leeftijd 48 jaar), met 54% 
vrouwelijk, 85% blank, 8% zwart, 4% Aziatisch en 3% ander ras. Er zijn zes gerandomiseerde gecontroleerde klinische onderzoeken uitgevoerd voor de behandeling van EE, het behoud van 
genezen EE en symptomatische GERD, met 896 patiënten op placebo, 455 patiënten op DEXILANT 30 mg, 2218 patiënten op DEXILANT 60 mg en 1363 patiënten op lansoprazol 30 mg een keer 
per dag.

Meest gemelde bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen (≥2%) die voorkwamen met een hogere incidentie voor DEXILANT dan placebo in de gecontroleerde onderzoeken, worden weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Incidentie van bijwerkingen in gecontroleerde onderzoeken

Placebo DEXILANT
30 mg

(N=455)
%

DEXILANT
60 mg

(N=2218)
%

DEXILANT
Totaal

(N=2621)
%

Lansoprazol
30 mg

(N=1363)
%

(N=896)
%Tegengestelde reactie

Diarree 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Buikpijn 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

Misselijkheid 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Bovenste luchtwegen

Infectie
0,8 2.9 1,7 1.9 0,8

braken 0,8 2.2 1.4 1.6 1.1
Winderigheid 0,6 2.6 1.4 1.6 1.2

Bijwerkingen resulterend in stopzetting
In gecontroleerde klinische onderzoeken was de meest voorkomende bijwerking die leidde tot stopzetting van de DEXILANT-therapie diarree (0,7%).

Andere bijwerkingen
Andere bijwerkingen die zijn gemeld in gecontroleerde onderzoeken met een incidentie van minder dan 2%, worden hieronder per lichaamssysteem 
weergegeven: Bloed- en lymfestelselaandoeningen:bloedarmoede, lymfadenopathie
Hartaandoeningen:angina, aritmie, bradycardie, pijn op de borst, oedeem, myocardinfarct, palpitatie, tachycardie Oor- en 
labyrintaandoeningen:oorpijn, tinnitus, duizeligheid Endocriene aandoeningen:struma

Oogaandoeningen:oogirritatie, oogzwelling
Maagdarmstelselaandoeningen:ongemak in de buik, abdominale gevoeligheid, abnormale ontlasting, anaal ongemak, Barrett-slokdarm, bezoar, abnormale darmgeluiden, 
ademgeur, microscopisch kleine colitis, colonpoliep, constipatie, droge mond, duodenitis, dyspepsie, dysfagie, enteritis, oprisping, oesofagitis, maagpoliep, gastritis, gastro-
enteritis, gastro-intestinale stoornissen, gastro-intestinale hypermotiliteitsstoornissen, GERD, GI-zweren en perforatie, hematemesis, hematochezia, aambeien, verminderde 
maaglediging, prikkelbare darmsyndroom, slijmerige ontlasting, blaarvorming op het mondslijmvlies, pijnlijke ontlasting, proctitis, paresthesie orale, rectale bloeding, kokhalzen

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden:bijwerking, asthenie, pijn op de borst, koude rillingen, abnormaal gevoel, ontsteking, 
slijmvliesontsteking, knobbeltje, pijn, pyrexie
Lever- en galaandoeningen:galkoliek, cholelithiasis, hepatomegalie 
Immuunsysteemaandoeningen:overgevoeligheid
Infecties en parasitaire aandoeningen:candida-infecties, griep, nasofaryngitis, orale herpes, faryngitis, sinusitis, virale infectie, vulvo-vaginale infectie Letsel, vergiftiging 
en procedurele complicaties:vallen, fracturen, verstuikingen van de gewrichten, overdosis, procedurele pijn, zonnebrand
Laboratoriumonderzoeken:ALP verhoogd, ALT verhoogd, ASAT verhoogd, bilirubine verlaagd/verhoogd, bloedcreatinine verhoogd, bloedgastrine verhoogd, 
bloedglucose verhoogd, bloedkalium verhoogd, abnormale leverfunctietest, aantal bloedplaatjes verlaagd, totaal eiwit verhoogd, gewichtstoename

Metabolisme en voedingsstoornissen:eetlustveranderingen, hypercalciëmie, hypokaliëmie
Musculoskeletale en bindweefselaandoeningen:artralgie, artritis, spierkrampen, musculoskeletale pijn, myalgie
Zenuwstelselaandoeningen:veranderde smaak, convulsies, duizeligheid, hoofdpijn, migraine, geheugenstoornis, paresthesie, psychomotorische hyperactiviteit, tremor, 
trigeminusneuralgie
Psychische stoornissen:abnormale dromen, angst, depressie, slapeloosheid, veranderingen in libido 
Nier- en urinewegaandoeningen:dysurie, mictie urgentie
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:dysmenorroe, dyspareunie, menorragie, menstruatiestoornis
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:aspiratie, astma, bronchitis, hoesten, dyspneu, hikken, hyperventilatie, verstopte luchtwegen, keelpijn

Huid- en onderhuidaandoeningen:acne, dermatitis, erytheem, pruritis, huiduitslag, huidlaesie, urticaria 
Bloedvataandoeningen:diepe veneuze trombose, opvliegers, hypertensie

Bijkomende bijwerkingen die werden gemeld in een langdurig ongecontroleerd onderzoek en door de behandelend arts als gerelateerd aan DEXILANT werden beschouwd, 
waren onder meer:   anafylaxie, auditieve hallucinatie, B-cellymfoom, bursitis, centrale obesitas, acute cholecystitis, uitdroging, diabetes mellitus, dysfonie, epistaxis, 
folliculitis, jicht, herpes zoster, hyperlipidemie, hypothyreoïdie, verhoogde neutrofielen, afname van MCHC, neutropenie, rectale tenesmus, rustelozebenensyndroom, 
slaperigheid, tonsillitis.

Referentie-ID: 3193076
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Andere bijwerkingen die niet zijn waargenomen met DEXILANT, maar die optreden met het racemaat lansoprazol, kunnen worden gevonden in de voorschrijfinformatie voor 
lansoprazol, de rubriek ONGEWENSTE REACTIES.

6.2 Postmarketingervaring
De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens de goedkeuring van DEXILANT na goedkeuring. Aangezien deze reacties vrijwillig worden gemeld door een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd 
mogelijk om een   betrouwbare schatting van de frequentie ervan of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen:auto-immuun hemolytische anemie, idiopathische trombocytopenische purpura Oor- en 
labyrintaandoeningen:doofheid Oogaandoeningen:wazig zien

Maagdarmstelselaandoeningen:oraal oedeem, pancreatitis
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden:gezichtsoedeem Lever- 
en galaandoeningen:door drugs veroorzaakte hepatitis
Immuunsysteemaandoeningen:anafylactische shock (waarvoor noodinterventie vereist is), exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse 
(sommige fataal)
Infecties en parasitaire aandoeningen: Clostridium difficilegeassocieerde diarree 
Metabolisme en voedingsstoornissen:hypomagnesiëmie, hyponatriëmie 
Aandoeningen van het bewegingsapparaat:bot fractuur
Zenuwstelselaandoeningen:cerebrovasculair accident, voorbijgaande ischemische aanval 
Nier- en urinewegaandoeningen:acuut nierfalen
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:farynxoedeem, beklemd gevoel in de 
keel Huid- en onderhuidaandoeningen:gegeneraliseerde uitslag, leukocytoclastische vasculitis

7 DRUG-INTERACTIES

7.1 Geneesmiddelen met pH-afhankelijke absorptie Farmacokinetiek
DEXILANT remt de maagzuursecretie. DEXILANT zal waarschijnlijk de systemische concentraties van de hiv-proteaseremmer atazanavir, die voor absorptie 
afhankelijk is van de aanwezigheid van maagzuur, aanzienlijk verlagen en kan leiden tot een verlies van therapeutisch effect van atazanavir en de ontwikkeling van 
hiv-resistentie. Daarom dient DEXILANT niet gelijktijdig te worden toegediend met atazanavir.

DEXILANT kan interfereren met de absorptie van andere geneesmiddelen waarbij de maag-pH een belangrijke bepalende factor is voor de orale biologische beschikbaarheid (bijv. ampicilline-esters, 
digoxine, ijzerzouten, ketoconazol).

7.2 Warfarine
Gelijktijdige toediening van DEXILANT 90 mg en warfarine 25 mg had geen invloed op de farmacokinetiek van warfarine of INR[zie Klinische Farmacologie (12.3)]. Er zijn echter 
meldingen geweest van verhoogde INR en protrombinetijd bij patiënten die gelijktijdig PPI's en warfarine kregen. Verhogingen van de INR en de protrombinetijd kunnen leiden 
tot abnormale bloedingen en zelfs de dood. Patiënten die gelijktijdig met DEXILANT en warfarine worden behandeld, moeten mogelijk worden gecontroleerd op verhogingen 
van de INR en de protrombinetijd.

7.3 Tacrolimus
Gelijktijdige toediening van dexlansoprazol en tacrolimus kan de volbloedspiegels van tacrolimus verhogen, vooral bij transplantatiepatiënten die intermediaire of 
trage metaboliseerders van CYP2C19 zijn.

7.4 Clopidogrel
Gelijktijdige toediening van dexlansoprazol en clopidogrel bij gezonde proefpersonen had geen klinisch belangrijk effect op de blootstelling aan de actieve metaboliet van 
clopidogrel of door clopidogrel geïnduceerde bloedplaatjesremming [zie Klinische Farmacologie (12.3)].Er is geen dosisaanpassing van clopidogrel nodig bij toediening met een 
goedgekeurde dosis DEXILANT.

7.5 Methotrexaat
Case-reports, gepubliceerde farmacokinetische populatiestudies en retrospectieve analyses suggereren dat gelijktijdige toediening van PPI's en methotrexaat (voornamelijk bij 
hoge doses; zie voorschrijfinformatie methotrexaat) de serumspiegels van methotrexaat en/of zijn metaboliet hydroxymethotrexaat kan verhogen en verlengen. Er zijn echter 
geen formele onderzoeken naar geneesmiddelinteracties van hooggedoseerde methotrexaat met PPI's uitgevoerd[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.5)].
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8.1 Zwangerschap

GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

Teratogene effecten
Zwangerschap Categorie B. Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken met dexlansoprazol bij zwangere vrouwen. Er waren geen nadelige foetale effecten in 
reproductiestudies bij dieren van dexlansoprazol bij konijnen. Omdat reproductiestudies bij dieren niet altijd een voorspellende waarde hebben voor de respons bij de mens, mag DEXILANT 
alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is.

Een reproductiestudie uitgevoerd bij konijnen met orale doses dexlansoprazol tot ongeveer 9 maal de maximaal aanbevolen humane dosis dexlansoprazol (60 mg per dag) 
bracht geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus als gevolg van dexlansoprazol aan het licht. Bovendien toonden reproductiestudies die zijn 
uitgevoerd bij zwangere ratten met orale lansoprazol in doses tot 40 maal de aanbevolen dosis humaan lansoprazol en bij zwangere konijnen met orale doses lansoprazol tot 16 
maal de aanbevolen dosis humaan lansoprazol, geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus door lansoprazol[zie niet-klinische toxicologie (13.2)].

8.3 Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of dexlansoprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Lansoprazol en zijn metabolieten zijn echter aanwezig in rattenmelk na toediening van lansoprazol. Aangezien 
veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in de moedermelk, en vanwege het potentieel voor tumorigeniciteit dat is aangetoond voor lansoprazol in carcinogeniteitsonderzoeken bij ratten
[zie niet-klinische toxicologie (13.1)]moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat het medicijn moet worden gestaakt, rekening houdend met het belang van het 
medicijn voor de moeder.

8.4 Pediatrisch gebruik
De veiligheid en werkzaamheid van DEXILANT bij pediatrische patiënten (jonger dan 18 jaar) zijn niet vastgesteld.

Referentie-ID: 3193076
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8.5 Geriatrisch gebruik
In klinische onderzoeken met DEXILANT was 11% van de patiënten 65 jaar en ouder. Er werden geen algemene verschillen in veiligheid of werkzaamheid waargenomen tussen deze patiënten 
en jongere patiënten, en andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen significante verschillen in respons tussen geriatrische en jongere patiënten aangetoond, maar grotere 
gevoeligheid van sommige oudere personen kan niet worden uitgesloten[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

8.6 Nierfunctiestoornis
Er is geen dosisaanpassing van DEXILANT nodig bij patiënten met een nierfunctiestoornis. De farmacokinetiek van dexlansoprazol bij patiënten met nierinsufficiëntie zal 
naar verwachting niet veranderen, aangezien dexlansoprazol uitgebreid in de lever wordt gemetaboliseerd tot inactieve metabolieten en er geen oorspronkelijke 
geneesmiddel wordt teruggevonden in de urine na een orale dosis dexlansoprazol.[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

8.7 Leverfunctiestoornis
Er is geen dosisaanpassing van DEXILANT nodig voor patiënten met een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse A). DEXILANT 30 mg moet worden overwogen bij 
patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B). Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-
Pugh-klasse C)[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

10 OVERDOSERING
Er zijn geen meldingen van significante overdosering van DEXILANT. Meerdere doses DEXILANT 120 mg en een enkele dosis DEXILANT 300 mg leidden niet tot overlijden of 
andere ernstige bijwerkingen. Er zijn echter ernstige bijwerkingen van hypertensie gemeld in verband met tweemaal daagse doses DEXILANT 60 mg. Niet-ernstige bijwerkingen 
die werden waargenomen bij tweemaal daagse doses DEXILANT 60 mg zijn opvliegers, kneuzingen, orofaryngeale pijn en gewichtsverlies. Het is niet te verwachten dat 
dexlansoprazol door hemodialyse uit de bloedsomloop wordt verwijderd. Als een overdosis optreedt, moet de behandeling symptomatisch en ondersteunend zijn.

11 BESCHRIJVING:
Het werkzame bestanddeel in DEXILANT (dexlansoprazol) capsules met vertraagde afgifte, een protonpompremmer, is (+)-2-[(R)-{[3-methyl-4-(2,2,2 
trifluorethoxy)pyridine-2-yl]methyl} sulfinyl]-1H-benzimidazol, een verbinding die de maagzuursecretie remt. Dexlansoprazol is deR-enantiomeer van lansoprazol 
(een racemisch mengsel van deR- enS-enantiomeren). De empirische formule is: C16H14F3N3O2S, met een molecuulgewicht van 369,36. De structuurformule is:

O
S

N
H
N

O CF3

N CH3

Dexlansoprazol is een wit tot bijna wit kristallijn poeder dat smelt bij ontbinding bij 140°C. Dexlansoprazol is vrij oplosbaar in dimethylformamide, 
methanol, dichloormethaan, ethanol en ethylacetaat; en oplosbaar in acetonitril; enigszins oplosbaar in ether; en zeer slecht oplosbaar in water; en 
praktisch onoplosbaar in hexaan.

Dexlansoprazol is stabiel bij blootstelling aan licht. Dexlansoprazol is stabieler in neutrale en alkalische omstandigheden dan in zure omstandigheden.

DEXILANT wordt geleverd als een dubbele formulering met vertraagde afgifte in capsules voor orale toediening. De capsules bevatten dexlansoprazol in een mengsel van 
twee soorten enterisch gecoate korrels met verschillende pH-afhankelijke oplossingsprofielen[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

DEXILANT is verkrijgbaar in twee doseringssterktes: 30 mg en 60 mg, per capsule. Elke capsule bevat maagsapresistente korrels bestaande uit dexlansoprazol 
(actieve ingrediënt) en de volgende inactieve ingrediënten: suikerbolletjes, magnesiumcarbonaat, sucrose, laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, 
titaniumdioxide, hydroxypropylcellulose, hypromellose 2910, talk, methacrylzuurcopolymeren, polyethyleen glycol 8000, triethylcitraat, polysorbaat 80 en colloïdaal 
siliciumdioxide. De componenten van het omhulsel van de capsule omvatten de volgende inactieve ingrediënten: hypromellose, carrageen en kaliumchloride. 
Gebaseerd op de kleur van de capsuleschaal, bevat blauw FD&C Blue No. 2 aluminiumlak; grijs bevat zwart ijzeroxide; en beide bevatten titaniumdioxide.

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme
Dexlansoprazol is een PPI die de maagzuursecretie onderdrukt door specifieke remming van de (H+,K+)-ATPase in de pariëtale maagcel. Door specifiek op de 
protonpomp in te werken, blokkeert dexlansoprazol de laatste stap van de zuurproductie.

12.2 Farmacodynamiek

Antisecretoire activiteit
De effecten van DEXILANT 60 mg (n=20) of lansoprazol 30 mg (n=23) eenmaal daags gedurende vijf dagen op de 24-uurs intragastrische pH werden beoordeeld bij gezonde 
proefpersonen in een cross-over onderzoek met meerdere doses. De resultaten zijn samengevat in Tabel 3.

Tabel 3: Effect op 24-uurs intragastrische pH op dag 5 na
Toediening van DEXILANT of lansoprazol
DEXILANT

60 mg
Lansoprazol

30 mg
Gemiddelde intragastrische pH

4.55 4.13
% Tijd Intragastrische pH > 4

(uur)
71 60
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(17 uur) (14 uur)

Serum Gastrine-effecten
Het effect van DEXILANT op de serumgastrineconcentraties werd geëvalueerd bij ongeveer 3460 patiënten in klinische onderzoeken tot 8 weken en bij 1023 patiënten gedurende maximaal 
6 tot 12 maanden. De gemiddelde nuchtere gastrineconcentraties namen toe vanaf de uitgangswaarde tijdens de behandeling met doses DEXILANT 30 mg en 60 mg. Bij patiënten die 
langer dan 6 maanden werden behandeld, stegen de gemiddelde serumgastrinespiegels gedurende ongeveer de eerste 3 maanden van de behandeling en waren stabiel voor de rest van 
de behandeling. De gemiddelde serumgastrinespiegels keerden binnen een maand na stopzetting van de behandeling terug naar het niveau van voor de behandeling.

Enterochromaffine-achtige cel (ECL) effecten
Er waren geen meldingen van ECL-celhyperplasie in maagbiopsiemonsters verkregen van 653 patiënten die werden behandeld met DEXILANT 30 mg, 60 mg of 90 mg gedurende maximaal 
12 maanden.

Tijdens levenslange blootstelling van ratten die dagelijks tot 150 mg lansoprazol per kg per dag kregen toegediend, werd duidelijke hypergastrinemie waargenomen, gevolgd 
door ECL-celproliferatie en vorming van carcinoïde tumoren, vooral bij vrouwelijke ratten.[zie niet-klinische toxicologie (13.1)].

Effect op cardiale repolarisatie
Er is een onderzoek uitgevoerd om het potentieel van DEXILANT om de QT/QT te verlengen, te beoordelencinterval bij gezonde volwassen proefpersonen. DEXILANT-doses van 90 mg of 
300 mg vertraagden de hartrepolarisatie niet in vergelijking met placebo. De positieve controle (moxifloxacine) produceerde een statistisch significant hogere gemiddelde maximale en 
tijdgemiddelde QT/QTcintervallen vergeleken met placebo.

12.3 Farmacokinetiek
De dubbele formulering van DEXILANT met vertraagde afgifte resulteert in een plasmaconcentratie-tijdprofiel van dexlansoprazol met twee verschillende pieken; de eerste piek 
treedt 1 tot 2 uur na toediening op, gevolgd door een tweede piek binnen 4 tot 5 uur (zie figuur 1). Dexlansoprazol wordt geëlimineerd met een halfwaardetijd van ongeveer 1 
tot 2 uur bij gezonde proefpersonen en bij patiënten met symptomatische GORZ. Er treedt geen accumulatie van dexlansoprazol op na meerdere, eenmaal daagse doses 
DEXILANT 30 mg of 60 mg, hoewel de gemiddelde AUCten Cmaxwaarden van dexlansoprazol waren iets hoger (minder dan 10%) op dag 5 dan op dag 1.

Figuur 1: Gemiddelde plasmaconcentratie dexlansoprazol - 
tijdprofiel na orale toediening van 30 of 60 mg DEXILANT

Eenmaal daags gedurende 5 dagen bij gezonde proefpersonen

1200 DEXILANT 30 mg
DEXILANT 60 mg

1000

800

600

400

200

0
0 4 8 12 16 20 24

Tijd (u)

De farmacokinetiek van dexlansoprazol is zeer variabel, met procentuele variatiecoëfficiënt (CV%) waarden voor Cmax, AUC en CL/F van meer dan 30% (zie 
tabel 4).

Tabel 4: Gemiddelde (CV%) farmacokinetische parameters voor proefpersonen op
Dag 5 na toediening van DEXILANT

Dosis
(mg)

Cmax AUC24

(ng·u/ml)
CL/F
(L/u)(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)

Absorptie
Na orale toediening van DEXILANT 30 mg of 60 mg aan gezonde proefpersonen en symptomatische GERD-patiënten, gemiddelde Cmaxen AUC-
waarden van dexlansoprazol namen ongeveer dosisproportioneel toe (zie figuur 1).

Verdeling
De plasma-eiwitbinding van dexlansoprazol varieerde van 96,1% tot 98,8% bij gezonde proefpersonen en was onafhankelijk van de concentratie van 0,01 tot 20 
mcg per ml. Het schijnbare distributievolume (Vz/F) na meerdere doses bij symptomatische GERD-patiënten was 40,3 l.

Metabolisme
Dexlansoprazol wordt uitgebreid gemetaboliseerd in de lever door oxidatie, reductie en daaropvolgende vorming van sulfaat-, glucuronide- en glutathionconjugaten tot 
inactieve metabolieten. Oxidatieve metabolieten worden gevormd door het cytochroom P450 (CYP)-enzymsysteem, waaronder hydroxylering, voornamelijk door CYP2C19, en 
oxidatie tot het sulfon door CYP3A4.

Referentie-ID: 3193076
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CYP2C19 is een polymorf leverenzym dat drie fenotypes vertoont in het metabolisme van CYP2C19-substraten; extensieve metaboliseerders (*1/*1), intermediaire 
metaboliseerders (*1/mutant) en trage metaboliseerders (mutant/mutant). Dexlansoprazol is de belangrijkste circulerende component in plasma, ongeacht de status van de 
CYP2C19-metaboliseerder. In CYP2C19 intermediaire en snelle metaboliseerders zijn de belangrijkste plasmametabolieten 5-hydroxy dexlansoprazol en zijn 
glucuronideconjugaat, terwijl in CYP2C19 trage metaboliseerders dexlansoprazolsulfon de belangrijkste plasmametaboliet is.

Elimination
Na toediening van DEXILANT wordt er geen onveranderd dexlansoprazol uitgescheiden in de urine. Na de toediening van [14C]dexlansoprazol werd bij 6 gezonde 
mannelijke proefpersonen ongeveer 50,7% (standaarddeviatie (SD): 9,0%) van de toegediende radioactiviteit uitgescheiden in de urine en 47,6% (SD: 7,3%) in de 
feces. De schijnbare klaring (CL/F) bij gezonde proefpersonen was respectievelijk 11,4 tot 11,6 l/u na 5 dagen toediening van 30 of 60 mg eenmaal daags.

Effect van CYP2C19-polymorfisme op systemische blootstelling aan dexlansoprazol
Systemische blootstelling aan dexlansoprazol is over het algemeen hoger bij intermediaire en trage metaboliseerders. Bij mannelijke Japanse proefpersonen die een enkele 
dosis DEXILANT 30 mg of 60 mg kregen (N=2 tot 6 proefpersonen/groep), gemiddelde dexlansoprazol Cmaxen AUC-waarden waren tot 2 keer hoger bij intermediaire vergeleken 
met uitgebreide metaboliseerders; bij slechte metaboliseerders, gemiddelde Cmaxwas tot 4 keer hoger en de gemiddelde AUC was tot 12 keer hoger in vergelijking met snelle 
metaboliseerders. Hoewel een dergelijk onderzoek niet is uitgevoerd bij blanken en Afro-Amerikanen, wordt verwacht dat de blootstelling aan dexlansoprazol bij deze rassen 
ook wordt beïnvloed door CYP2C19-fenotypen.

Effect van voedsel op farmacokinetiek en farmacodynamiek
In voedsel-effectstudies bij gezonde proefpersonen die DEXILANT kregen onder verschillende voedingscondities in vergelijking met vasten, toename van Cmaxvarieerde van 12% tot 55%, 
verhogingen van de AUC varieerden van 9% tot 37%, en tmaxvarieerde (variërend van een afname van 0,7 uur tot een toename van 3 uur). Er werden geen significante verschillen in gemiddelde 
intragastrische pH waargenomen tussen nuchtere en verschillende gevoede omstandigheden. Het percentage van de tijd dat de intragastrische pH de 4 overschreed gedurende het 24-uurs 
doseringsinterval nam echter iets af wanneer DEXILANT na een maaltijd werd toegediend (57%) in vergelijking met vasten (64%), voornamelijk als gevolg van een verminderde respons in de 
intragastrische pH tijdens de eerste 4 uur na dosering. Daarom kunnen sommige patiënten, hoewel DEXILANT zonder voedsel kan worden ingenomen, baat hebben bij toediening van de dosis 
vóór een maaltijd als de symptomen na de maaltijd niet verdwijnen onder omstandigheden na de voeding.

Speciale populaties

Pediatrisch gebruik

De farmacokinetiek van dexlansoprazol bij patiënten jonger dan 18 jaar is niet onderzocht.

Geriatrisch gebruik

De terminale eliminatiehalfwaardetijd van dexlansoprazol is significant verhoogd bij geriatrische proefpersonen in vergelijking met jongere proefpersonen (respectievelijk 
2,23 en 1,5 uur); dit verschil is niet klinisch relevant. Dexlansoprazol vertoonde een hogere systemische blootstelling (AUC) bij geriatrische proefpersonen (34,5% hoger) dan 
bij jongere proefpersonen. Er is geen dosisaanpassing nodig bij geriatrische patiënten[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.5)].

Nierfunctiestoornis
Dexlansoprazol wordt uitgebreid in de lever gemetaboliseerd tot inactieve metabolieten, en er wordt geen moedergeneesmiddel teruggevonden in de urine na een orale dosis 
dexlansoprazol. Daarom wordt niet verwacht dat de farmacokinetiek van dexlansoprazol verandert bij patiënten met een nierfunctiestoornis, en er zijn geen onderzoeken 
uitgevoerd bij proefpersonen met een nierfunctiestoornis.[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.6)]. Daarnaast is de farmacokinetiek van lansoprazol onderzocht bij patiënten 
met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis; resultaten toonden aan dat een dosisaanpassing voor deze patiëntenpopulatie niet nodig was.

Leverfunctiestoornis
In een onderzoek onder 12 patiënten met een matige leverfunctiestoornis die een enkelvoudige orale dosis DEXILANT 60 mg kregen, was de plasmablootstelling (AUC) van 
gebonden en ongebonden dexlansoprazol in de groep met een leverfunctiestoornis ongeveer 2 keer groter dan bij proefpersonen met een normale leverfunctie. Dit verschil in 
blootstelling was niet te wijten aan een verschil in eiwitbinding tussen de twee leverfunctiegroepen. Er is geen aanpassing voor DEXILANT nodig voor patiënten met een lichte 
leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse A). DEXILANT 30 mg moet worden overwogen bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B). Er zijn geen 
onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C)[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.7)].

Geslacht
In een onderzoek onder 12 mannelijke en 12 vrouwelijke gezonde proefpersonen die een enkelvoudige orale dosis DEXILANT 60 mg kregen, hadden vrouwen een hogere systemische 
blootstelling (AUC) (42,8% hoger) dan mannen. Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten op basis van geslacht.

Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties

Warfarine
In een onderzoek onder 20 gezonde proefpersonen leidde gelijktijdige toediening van DEXILANT 90 mg eenmaal daags gedurende 11 dagen met een enkelvoudige orale dosis 
warfarine van 25 mg op dag 6 niet tot significante verschillen in de farmacokinetiek van warfarine of INR in vergelijking met toediening van warfarine met placebo. Er zijn echter 
meldingen geweest van verhoogde INR en protrombinetijd bij patiënten die gelijktijdig PPI's en warfarine kregen.[zie Geneesmiddelinteracties (7.2)].

Cytochroom P 450-interacties
Dexlansoprazol wordt gedeeltelijk gemetaboliseerd door CYP2C19 en CYP3A4[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

In vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat het niet waarschijnlijk is dat dexlansoprazol de CYP-isovormen 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 of 3A4 remt. Als zodanig zijn 
er geen klinisch relevante interacties te verwachten met geneesmiddelen die door deze CYP-enzymen worden gemetaboliseerd. Bovendien toonden in vivo onderzoeken aan 
dat DEXILANT geen invloed had op de farmacokinetiek van gelijktijdig toegediend fenytoïne (CYP2C9-substraat) of theofylline (CYP1A2-substraat). De CYP1A2-genotypen van de 
proefpersonen in het geneesmiddelinteractieonderzoek met theofylline werden niet bepaald. Hoewel in vitro-onderzoeken aangaven dat DEXILANT het potentieel heeft om 
CYP2C19 in vivo te remmen, heeft een in vivo geneesmiddelinteractieonderzoek bij voornamelijk CYP2C19-extensieve en intermediaire metaboliseerders aangetoond dat 
DEXILANT de farmacokinetiek van diazepam (CYP2C19-substraat) niet beïnvloedt.

Clopidogrel
Clopidogrel wordt gedeeltelijk door CYP2C19 gemetaboliseerd tot zijn actieve metaboliet. Er werd een onderzoek uitgevoerd bij gezonde proefpersonen die snelle CYP2C19-metaboliseerders 
waren en die gedurende 9 dagen eenmaal daags 75 mg clopidogrel alleen of gelijktijdig met DEXILANT 60 mg (n=40) kregen toegediend. De gemiddelde AUC van de actieve metaboliet van 
clopidogrel was met ongeveer 9% verminderd (gemiddelde AUC-ratio was 91%, met een 90% BI van 86-97%) wanneer DEXILANT gelijktijdig werd toegediend in vergelijking met toediening van 
alleen clopidogrel. Farmacodynamische parameters werden ook gemeten en toonden aan dat de verandering in remming van de bloedplaatjesaggregatie (geïnduceerd door 5 mcM ADP) 
verband hield met de verandering in de blootstelling aan de actieve metaboliet van clopidogrel. De klinische betekenis van deze bevinding is niet duidelijk.
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13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
Het carcinogene potentieel van dexlansoprazol werd beoordeeld met behulp van lansoprazol-onderzoeken. In twee carcinogeniteitsstudies van 24 maanden werden Sprague-Dawley-ratten 
oraal behandeld met lansoprazol in doses van 5 tot 150 mg per kg per dag, ongeveer 1 tot 40 keer de blootstelling op een lichaamsoppervlak (mg/m22) op basis van een persoon van 50 kg 
met een gemiddelde lengte [1,46 m2lichaamsoppervlak (BSA)] gegeven de aanbevolen dosis voor de mens van 30 mg lansoprazol per dag.

Lansoprazol veroorzaakte dosisgerelateerde hyperplasie van maag-ECL-cellen en ECL-celcarcinoïden bij zowel mannelijke als vrouwelijke ratten[zie Klinische Farmacologie (12.2)].

Bij ratten verhoogde lansoprazol ook de incidentie van intestinale metaplasie van het maagepitheel bij beide geslachten. Bij mannelijke ratten veroorzaakte lansoprazol een 
dosisgerelateerde toename van adenomen van de testiculaire interstitiële cellen. De incidentie van deze adenomen bij ratten die doses kregen van 15 tot 150 mg per kg per dag (4 tot 40 
keer de aanbevolen dosis lansoprazol voor mensen op basis van lichaamsoppervlak) overschreed de lage achtergrondincidentie (bereik = 1,4 tot 10%) voor deze rattenstam. .

In een carcinogeniteitsonderzoek van 24 maanden werden CD-1-muizen oraal behandeld met lansoprazol-doses van 15 tot 600 mg per kg per dag, 2 tot 
80 maal de aanbevolen humane lansoprazoldosis op basis van lichaamsoppervlak. Lansoprazol veroorzaakte een dosisgerelateerde verhoogde incidentie 
van maag-ECL-celhyperplasie. Het veroorzaakte ook een verhoogde incidentie van levertumoren (hepatocellulair adenoom plus carcinoom). De 
tumorincidentie bij mannelijke muizen die werden behandeld met 300 en 600 mg lansoprazol per kg per dag (40 tot 80 keer de aanbevolen dosis 
lansoprazol voor mensen op basis van lichaamsoppervlakte) en vrouwelijke muizen die werden behandeld met 150 tot 600 mg lansoprazol per kg per 
dag (20 tot 80 keer de aanbevolen dosis lansoprazol voor mensen op basis van lichaamsoppervlak) overschreed de achtergrondincidentie bij historische 
controles voor deze muizenstam.

Een 26 weken durende p53 (+/-) transgene carcinogeniteitsstudie bij muizen met lansoprazol was niet positief.

Lansoprazol was positief in de Ames-test en dein vitrotest op chromosoomafwijkingen van menselijke lymfocyten. Lansoprazol was niet genotoxisch in 
de ex vivorat hepatocyte ongeplande DNA-synthese (UDS) test, dein vivomuis micronucleus test of de rat beenmergcel chromosomale aberratie test.

Dexlansoprazol was positief in de Ames-test en in dein vitrochromosoomafwijkingstest met Chinese hamsterlongcellen. Dexlansoprazol was negatief 
in dein vivomuis micronucleus-test.

De mogelijke effecten van dexlansoprazol op de vruchtbaarheid en reproductieve prestaties werden beoordeeld met behulp van lansoprazol-onderzoeken. Lansoprazol bij orale doses tot 150 
mg per kg per dag (40 keer de aanbevolen dosis lansoprazol voor mensen op basis van lichaamsoppervlak) bleek geen effect te hebben op de vruchtbaarheid en reproductieve prestaties van 
mannelijke en vrouwelijke ratten.

13.2 Diertoxicologie en/of farmacologie

Onderzoek naar reproductietoxicologie
Een reproductiestudie uitgevoerd bij konijnen met orale doses dexlansoprazol tot 30 mg per kg per dag (ongeveer 9 maal de maximaal aanbevolen humane dosis dexlansoprazol [60 mg per 
dag] op basis van lichaamsoppervlak) bracht geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus aan het licht aan dexlansoprazol. Daarnaast zijn reproductiestudies 
uitgevoerd bij zwangere ratten met orale lansoprazol in doses tot 150 mg per kg per dag (40 maal de aanbevolen humane dosis lansoprazol op basis van lichaamsoppervlakte) en bij drachtige 
konijnen met orale doses lansoprazol tot 30 mg per kg per dag (16 maal de aanbevolen dosis lansoprazol voor mensen op basis van lichaamsoppervlak) bracht geen bewijs van verminderde 
vruchtbaarheid of schade aan de foetus als gevolg van lansoprazol aan het licht.

14 KLINISCHE STUDIES

14.1 Genezing van erosieve oesofagitis
Er werden twee multicenter, dubbelblinde, actief-gecontroleerde, gerandomiseerde, 8 weken durende onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met endoscopisch bevestigde EE. 
De ernst van de ziekte werd geclassificeerd op basis van het Los Angeles Classification Grading System (Grades AD). Patiënten werden gerandomiseerd naar een van de 
volgende drie behandelingsgroepen: DEXILANT 60 mg per dag, DEXILANT 90 mg per dag of lansoprazol 30 mg per dag. Patiënten die warenH. pyloripositief waren of die Barrett-
slokdarm en/of duidelijke dysplastische veranderingen bij baseline hadden, werden uitgesloten van deze onderzoeken. Een totaal van 4092 patiënten werden geïncludeerd en 
varieerden in leeftijd van 18 tot 90 jaar (mediane leeftijd 48 jaar) met 54% man. Ras was als volgt verdeeld: 87% blank, 5% zwart en 8% overig. Op basis van de classificatie van 
Los Angeles had 71% van de patiënten vóór de behandeling lichte EE (graad A en B) en 29% van de patiënten matige tot ernstige EE (graad C en D).

De onderzoeken waren bedoeld om non-inferioriteit te testen. Als non-inferioriteit werd aangetoond, zou superioriteit worden getest. Hoewel in beide onderzoeken non-inferioriteit 
werd aangetoond, werd de bevinding van superioriteit in de ene studie niet gerepliceerd in de andere.

Het percentage patiënten met genezen EE in week 4 of 8 wordt hieronder weergegeven in Tabel 5.

Tabel 5: EE-genezingspercentagesa: Alle kwaliteiten

(95% BI) voor het behandelingsverschil
(DEXILANT-Lansoprazol)

tegen week 8
Aantal

Patiënten (N)b

Behandelingsgroep
(dagelijks)

Week 4
% genezen

week 8c

% genezenStudie

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 = Betrouwbaarheidsinterval
aOp basis van ruwe schattingen werden patiënten die geen endoscopisch gedocumenteerde genezen EE hadden en die voortijdig werden gestopt,

als niet genezen beschouwd.
bPatiënten met ten minste één post-baseline endoscopie
cPrimair werkzaamheidseindpunt
dAangetoonde non-inferioriteit aan lansoprazol
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DEXILANT 90 mg werd onderzocht en gaf geen aanvullend klinisch voordeel ten opzichte van DEXILANT 60 mg.

14.2 Onderhoud van genezen erosieve oesofagitis
Een dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd onderzoek in meerdere centra werd uitgevoerd bij patiënten die met succes een EE-onderzoek hadden voltooid en endoscopisch 
bevestigde genezen EE vertoonden. Handhaving van de genezing en het verdwijnen van de symptomen gedurende een periode van zes maanden werden geëvalueerd met DEXILANT 30 mg 
of 60 mg eenmaal daags in vergelijking met placebo. In totaal namen 445 patiënten deel en de leeftijd varieerde van 18 tot 85 jaar (mediane leeftijd 49 jaar), waarvan 52% vrouw. Ras was als 
volgt verdeeld: 90% blank, 5% zwart en 5% overig.

Zesenzestig procent van de patiënten behandeld met 30 mg DEXILANT bleef genezen gedurende de periode van zes maanden, zoals bevestigd door endoscopie (zie tabel 6).

Tabel 6: Onderhoudspercentagesavan genezen EE in maand 6

Aantal
Patiënten

(N)b

Behandelingsgroep
(dagelijks)

Onderhoudspercentage
(%)

125 DEXILANT 30 mg 66.4c

119 Placebo 14.3
aOp basis van ruwe schattingen van het aantal patiënten die geen

endoscopisch gedocumenteerde terugval en voortijdige stopzetting werden geacht 
een terugval te hebben gehad

bPatiënten met ten minste één post-baseline endoscopie
cStatistisch significant versus placebo

DEXILANT 60 mg werd onderzocht en gaf geen aanvullend klinisch voordeel ten opzichte van DEXILANT 30 mg.

Het effect van DEXILANT 30 mg op het behoud van de verlichting van brandend maagzuur werd ook geëvalueerd. Bij aanvang van het onderhoudsonderzoek werd de ernst van brandend 
maagzuur bij de meerderheid van de patiënten als nul beoordeeld. DEXILANT 30 mg vertoonde een statistisch significant hoger percentage 24-uurs maagzuurvrije perioden in vergelijking met 
placebo gedurende de behandelingsperiode van 6 maanden (zie tabel 7). De meerderheid van de met placebo behandelde patiënten stopte vanwege een terugval van EE tussen maand twee 
en maand zes.

Tabel 7: Mediane percentage van 24 uur maagzuurvrije perioden
van de studie Onderhoud van genezen EE

Algemene behandelinga maand 1 maand 6
Maagzuurvrij
24-uurs perioden

(%)

Maagzuurvrij
24-uurs perioden

(%)

Maagzuurvrij
24-uurs perioden

(%)
Behandelingsgroep

(dagelijks) N N N
DEXILANT 30 mg 132 96,1b 126 96,7 80 98,3

Placebo 141 28.6 117 28.6 23 73.3
aSecundair werkzaamheidseindpunt
bStatistisch significant versus placebo

14.3 Symptomatische niet-erosieve GERD
Een multicenter, dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd onderzoek van 4 weken werd uitgevoerd bij patiënten met een diagnose van symptomatische niet-erosieve GORZ, 
voornamelijk gebaseerd op de presentatie van symptomen. Deze patiënten die brandend maagzuur als hun primaire symptoom identificeerden, hadden een voorgeschiedenis van brandend 
maagzuur gedurende 6 maanden of langer, hadden brandend maagzuur op ten minste 4 van de 7 dagen onmiddellijk voorafgaand aan randomisatie en hadden geen oesofageale erosies 
zoals bevestigd door endoscopie. Het is echter mogelijk dat patiënten met symptomen die niet gerelateerd waren aan zuur, niet zijn uitgesloten op basis van deze inclusiecriteria. Patiënten 
werden gerandomiseerd naar een van de volgende behandelingsgroepen: DEXILANT 30 mg per dag, 60 mg per dag of placebo. In totaal werden 947 patiënten geïncludeerd en de leeftijd 
varieerde van 18 tot 86 jaar (mediane leeftijd 48 jaar) en 71% was vrouw. Ras was als volgt verdeeld: 82% blank,

DEXILANT 30 mg gaf een statistisch significant groter percentage dagen met maagzuurvrije perioden van 24 uur vergeleken met placebo, zoals beoordeeld aan de hand van een dagelijks dagboek gedurende 
4 weken (zie tabel 8). DEXILANT 60 mg werd onderzocht en leverde geen aanvullend klinisch voordeel op ten opzichte van DEXILANT 30 mg.

Tabel 8: Mediane percentages van 24-uurs maagzuurvrije perioden tijdens de behandelingsperiode van 4 weken van
de symptomatische niet-erosieve GERD-studie

Maagzuurvrij
24-uurs perioden

(%)
Behandelingsgroep

(dagelijks)N
312 DEXILANT 30 mg 54.9a

310 Placebo 18.5
aStatistisch significant versus placebo

Een hoger percentage patiënten op DEXILANT 30 mg had maagzuurvrije perioden van 24 uur in vergelijking met placebo al in de eerste drie dagen van de 
behandeling en dit hield aan gedurende de hele behandelingsperiode (percentage patiënten op dag 3: DEXILANT 38% versus placebo 15%; op dag 28: DEXILANT 
63% versus placebo 40%).
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16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING
DEXILANT capsules met vertraagde afgifte, 30 mg, zijn ondoorzichtig, blauw en grijs met TAP en "30" op de capsule gedrukt en geleverd als:

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

Maat
Eenheidsdosisverpakking van 
100 Fles van 30
Fles van 90
Fles van 1000

DEXILANT capsules met vertraagde afgifte, 60 mg, zijn ondoorzichtig, blauw met TAP en "60" bedrukt op de capsule en geleverd als:

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

Maat
Eenheidsdosisverpakking van 
100 Fles van 30
Fles van 90
Fles van 1000

Bewaren bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15-30 ° C (59-86 ° F) [zie USP-gecontroleerde kamertemperatuur].
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17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING

Zie FDA-goedgekeurde medicatiehandleiding

Om een   veilig en effectief gebruik van DEXILANT te garanderen, moeten deze informatie en instructies in de door de FDA goedgekeurde medicatiehandleiding met de patiënt 
worden besproken.

Informeer de patiënt om te letten op tekenen van een allergische reactie, aangezien deze ernstig kunnen zijn en het kan zijn dat de behandeling met DEXILANT moet worden stopgezet.

Adviseer patiënten om onmiddellijk te melden en zorg te zoeken voor diarree die niet verbetert. Dit kan een teken zijn vanClostridium difficilegeassocieerde diarree [zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Adviseer de patiënt om eventuele cardiovasculaire of neurologische symptomen onmiddellijk te melden en te behandelen, waaronder hartkloppingen, duizeligheid, toevallen en tetanie, 
aangezien dit tekenen kunnen zijn van hypomagnesiëmie[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.4)].

Adviseer de patiënt om zijn zorgverlener te informeren als hij atazanavir, tacrolimus, warfarine en geneesmiddelen gebruikt die worden beïnvloed door veranderingen in de pH van de maag[zie 
Geneesmiddelinteracties (7)].

Adviseer de patiënt om de doseringsinstructies in de medicatiehandleiding te volgen en informeer de patiënt dat:
• DEXILANT is verkrijgbaar als capsule met vertraagde afgifte.
• DEXILANT kan worden ingenomen zonder rekening te houden met voedsel.

• DEXILANT moet heel worden doorgeslikt.
• Als alternatief kunnen DEXILANT-capsules als volgt worden toegediend:

− Open capsule;
− Strooi intacte korrels op een eetlepel appelmoes;
− Onmiddellijk doorslikken. Korrels mogen niet worden gekauwd.
− Niet bewaren voor later gebruik.
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MEDICIJNGIDS
DEXILANT (decks-ĭ-launt)

(dexlansoprazol)
capsules met vertraagde afgifte

Lees deze medicatiehandleiding voordat u begint met het innemen van DEXILANT en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. 
Mogelijk is er nieuwe informatie. Deze informatie vervangt niet het praten met uw arts over uw medische toestand of uw 
behandeling.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over DEXILANT moet weten?

DEXILANT kan helpen bij uw zuurgerelateerde symptomen, maar u kunt nog steeds ernstige maagproblemen hebben. 
Praat met uw arts.

DEXILANT kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

• Diarree. DEXILANT kan het risico op ernstige diarree verhogen. Deze diarree kan worden veroorzaakt door 
een infectie (Clostridium difficile) in je darmen.

Bel onmiddellijk uw arts als u waterige ontlasting, maagpijn en koorts heeft die niet weggaat.

• Botbreuken. Mensen die gedurende een lange periode (een jaar of langer) meerdere dagelijkse doses 
protonpompremmers gebruiken, kunnen een verhoogd risico hebben op fracturen van de heup, pols of wervelkolom. 
U dient DEXILANT precies zoals voorgeschreven in te nemen, in de laagst mogelijke dosis voor uw behandeling en voor 
de kortst mogelijke tijd. Praat met uw arts over uw risico op botbreuken als u DEXILANT gebruikt.

DEXILANT kan andere ernstige bijwerkingen hebben. Zien“Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van DEXILANT?” 

Wat is DEXILANT?

DEXILANT is een receptgeneesmiddel dat een protonpompremmer (PPI) wordt genoemd. DEXILANT vermindert de 
hoeveelheid zuur in uw maag.

DEXILANT wordt gebruikt bij volwassenen:

• gedurende maximaal 8 weken om zuurgerelateerde schade aan het slijmvlies van de slokdarm te genezen (erosieve oesofagitis of EE 
genoemd).

• tot 6 maanden om de genezing van erosieve oesofagitis en verlichting van brandend maagzuur voort te zetten.

• gedurende 4 weken voor de behandeling van brandend maagzuur gerelateerd aan gastro-oesofageale refluxziekte (GERD).

GERD treedt op wanneer zuur uit uw maag de buis (slokdarm) binnenkomt die uw mond met uw maag verbindt. Dit 
kan een branderig gevoel in uw borst of keel, een zure smaak of boeren veroorzaken.

Het is niet bekend of DEXILANT veilig en effectief is bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie mag DEXILANT niet gebruiken?

Gebruik DEXILANT niet als u allergisch bent voor dexlansoprazol of voor één van de andere bestanddelen van DEXILANT. Zie het einde 
van deze medicatiehandleiding voor een volledige lijst van ingrediënten in DEXILANT.

Wat moet ik mijn arts vertellen voordat ik DEXILANT inneem?

Vertel uw arts voordat u DEXILANT inneemt als u:

• is verteld dat u een laag magnesiumgehalte in uw bloed heeft
• leverproblemen hebben
• andere medische aandoeningen heeft
• zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Het is niet bekend of DEXILANT schadelijk is voor uw ongeboren baby.
• borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Het is niet bekend of DEXILANT in uw moedermelk terechtkomt.

Referentie-ID: 3193076



Pagina 13 van 15

U moet samen met uw arts beslissen of u DEXILANT gaat gebruiken of borstvoeding geeft. Je moet niet allebei doen. Praat 
met uw arts over de beste manier om uw baby te voeden als u DEXILANT gebruikt.

Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines en 
kruidensupplementen. DEXILANT kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, en andere geneesmiddelen kunnen de 
werking van DEXILANT beïnvloeden.

Vertel het uw arts vooral als u:

• een antibioticum dat ampicilline bevat
• atazanavir (Reyataz)
• digoxine (Lanoxine)
• een product dat ijzer bevat
• ketoconazol (Nizoral)
• warfarine (Coumadin, Jantoven)
• tacrolimus (Prograft)
• methotrexaat

Vraag uw arts of apotheker om een   lijst van deze geneesmiddelen als u het niet zeker weet.

Ken de medicijnen die u gebruikt. Houd er een lijst van bij om uw arts en apotheker te laten zien wanneer u een nieuw 
geneesmiddel krijgt.

Hoe moet ik DEXILANT gebruiken?

• Neem DEXILANT precies zoals voorgeschreven door uw arts.
• Verander uw dosis niet en stop niet met het innemen van DEXILANT zonder eerst met uw arts te overleggen.
• U kunt DEXILANT met of zonder voedsel innemen.
• Slik DEXILANT-capsules heel door.
• Als u moeite heeft om DEXILANT-capsules heel door te slikken, kunt u de capsules openen en de inhoud op een 

eetlepel appelmoes strooien. Zorg ervoor dat je het appelmoesmengsel meteen doorslikt. Kauw niet op het 
mengsel. Bewaar het mengsel niet voor later gebruik.

• Als u te veel DEXILANT heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of eerste 
hulp.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van DEXILANT?

DEXILANT kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

• Zie "Wat is de belangrijkste informatie die ik over DEXILANT moet weten?"

• Laag magnesiumgehalte in uw lichaam. Dit probleem kan ernstig zijn. Een laag magnesiumgehalte kan optreden bij sommige 
mensen die gedurende ten minste 3 maanden een protonpompremmer gebruiken. Als een laag magnesiumgehalte optreedt, is dit 
meestal na een jaar behandeling. U kunt al dan niet symptomen van een laag magnesiumgehalte hebben.

Vertel het uw arts meteen als u een van deze symptomen krijgt: O

O
O
O
O
O
O
O
O

toevallen
duizeligheid
abnormale of snelle hartslag 
zenuwachtigheid
schokkende bewegingen of trillende 
(tremoren) spierzwakte
spasmen van de handen en 
voeten krampen of spierpijn 
spasme van de stembox
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Uw arts kan het magnesiumgehalte in uw lichaam controleren voordat u begint met het innemen van DEXILANT, of tijdens de 
behandeling, als u DEXILANT gedurende een lange periode zult gebruiken.

De meest voorkomende bijwerkingen van DEXILANT zijn:

• diarree
• buikpijn
• misselijkheid

• verkoudheid
• braken
• gas-

Andere bijwerkingen

• Ernstige allergische reacties.Vertel het uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt met DEXILANT:
• uitslag

• zwelling van het gezicht

• keel beklemming
• moeite met ademhalen

Uw arts kan stoppen met DEXILANT als deze symptomen optreden.

Vertel het uw arts als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat.
Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van DEXILANT. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie. Bel uw arts 

voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

Hoe moet ik DEXILANT bewaren?
• Bewaar DEXILANT bij kamertemperatuur tussen 68 ° F en 77 ° F (20 ° C tot 25 ° C).

Houd DEXILANT en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. 

Algemene informatie over DEXILANT

Medicijnen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan die in een Medicatiewijzer vermeld staan. Gebruik DEXILANT 
niet voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef DEXILANT niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde 
symptomen hebben als u. Het kan hen schaden.

Deze medicatiehandleiding vat de belangrijkste informatie over DEXILANT samen. Als u meer informatie wilt, neem dan 
contact op met uw arts. U kunt uw arts of apotheker om informatie vragen over DEXILANT die is geschreven voor 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Ga voor meer informatie naar www.DEXILANT.com of bel 1-877-825-3327.

Wat zijn de ingrediënten in DEXILANT?

Actief bestanddeel: dexlansoprazol.

Inactieve ingrediënten: suikerbolletjes, magnesiumcarbonaat, sucrose, laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, 
titaniumdioxide, hydroxypropylcellulose, hypromellose 2910, talk, methacrylzuurcopolymeren, polyethyleenglycol 
8000, triethylcitraat, polysorbaat 80 en colloïdaal siliciumdioxide. Het omhulsel van de capsule is gemaakt van 
hypromellose, carrageen en kaliumchloride. Gebaseerd op de kleur van de capsuleschaal, bevat blauw FD&C Blue No. 2 
aluminiumlak; grijs bevat zwart ijzeroxide; en beide bevatten titaniumdioxide.

Deze medicatiehandleiding is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Gedistribueerd door

Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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Deerfield, IL 60015

Herzien: september 2012

DEXILANT is een handelsmerk van Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. en wordt onder licentie gebruikt door Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. Handelsmerk geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office.

Alle andere handelsmerknamen zijn eigendom van hun respectievelijke 

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