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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 25 mg σκληρά καψάκια  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 25 mg pregabalin.  Για τα έκδοχα, βλέπε λήµµα 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
Καψάκιο των 25 mg: Λευκό σκληρό καψάκιο από ζελατίνη, που φέρει την επισήµανση “Pfizer” στο 
καπάκι και “PGN 25”στο σώµα µε µαύρο µελάνι. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες.  
 
Επιληψία 
 
Το Lyrica ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ενήλικες µε εστιακές επιληπτικές κρίσεις µε 
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η δόση κυµαίνεται από 150 έως 600mg ηµερησίως, χορηγούµενα είτε σε δύο ή σε τρεις διηρηµένες 
δόσεις. 
 
Το Lyrica µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί, µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα 3 έως 7 ηµερών, να αυξηθεί σε 300mg ηµερησίως, και, εάν είναι απαραίτητο, στη µέγιστη 
δόση των 600mg ηµερησίως µετά από ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 
 
Επιληψία 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί να αυξηθεί µετά από µία 
εβδοµάδα, σε 300mg ηµερησίως. Η µέγιστη δόση των 600mg ηµερησίως, µπορεί να επιτευχθεί µετά 
από µία επιπλέον εβδοµάδα.  
 
∆ιακοπή του pregabalin 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, εάν η χρήση του pregabalin πρέπει να διακοπεί, είτε 
στον νευροπαθητικό πόνο, είτε στην επιληψία, συνιστάται η διακοπή του να πραγµατοποιηθεί 
βαθµιαία, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
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Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς ως αµετάβλητο φάρµακο. Καθώς η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2), η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη 
νεφρική λειτουργία πρέπει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κάθαρση  της κρεατινίνης  (CLcr), 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
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Το pregabalin αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα µε αιµοδιύλιση (50% του φαρµάκου σε 
4 ώρες). Για τους ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση, η ηµερήσια δόση του pregabalin πρέπει να 
προσαρµόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από την ηµερήσια δόση, πρέπει να χορηγείται 
και µία συµπληρωµατική δόση αµέσως µετά από κάθε 4-ωρη συνεδρία της αιµοδιύλισης (βλέπε 
Πίνακα 1). 
 
Πίνακας 1. Προσαρµογή της δοσολογίας του Pregabalin βάσει της νεφρικής λειτουργίας  
 

Κάθαρση 
Κρεατινίνης (CLcr) 

(ml/min) 
Συνολική Ηµερήσια ∆όση Pregabalin* ∆οσολογικό σχήµα 

 Αρχική δόση 
(mg/ηµέρα) 

Μέγιστη δόση 
(mg/ηµέρα) 

 

≥ 60 150 600 BID ή TID 
≥ 30 - < 60 75 300 BID ή TID 
≥ 15 - < 30 25 - 50 150 QD ή BID 

< 15 25 75 QD 
Συµπληρωµατική δόση µετά την αιµοδιύλιση (mg) 

 25 100 Εφάπαξ δόση+ 
TID = Τρεις διηρηµένες δόσεις 
BID = ∆ύο διηρηµένες δόσεις 
QD = Μία εφάπαξ ηµερήσια δόση 
*H συνολική ηµερήσια δόση (mg/ηµέρα) πρέπει να διαιρείται όπως ενδείκνυται από το δοσολογικό 
σχήµα ώστε να προκύπτουν mg/δόση 
+Η συµπληρωµατική δόση είναι µία εφάπαξ επιπρόσθετη δόση 
 
Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 
5.2). 
 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 12 ετών και εφήβους δεν έχει τεκµηριωθεί. 
Η χρήση σε παιδιά δεν συνιστάται (βλέπε λήµµα 5.3)  
 
Χρήση σε ηλικιωµένους (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Σε ηλικιωµένους ασθενείς µπορεί να χρειαστεί µείωση της δόσης του pregabalin, λόγω µειωµένης 
νεφρικής λειτουργίας (βλέπε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
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4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάζης 
Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο.  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισµένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος 
κατά τη θεραπεία µε pregabalin, µπορεί να χρειαστούν ρύθµιση των υπογλυκαιµικών τους φαρµάκων. 
 
Η θεραπεία µε pregabalin έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) στους ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται συµβουλή να είναι προσεκτικοί µέχρι να εξοικειωθούν µε τις πιθανές αντιδράσεις 
που µπορεί να έχουν στο φάρµακο. 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχορηγούµενων αντιεπιληπτικών  φαρµακευτικών 
προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασµών µε το pregabalin ως συµπληρωµατική 
θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως µονοθεραπεία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το pregabalin, δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ή να υποστεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς απεκκρίνεται κυρίως αµετάβλητο στα ούρα, υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο 
(< 2% της δόσης ανακτήθηκε στα ούρα ως µεταβολίτες), δεν αναστέλλει το µεταβολισµό των 
φαρµάκων in vitro και δεν συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Κατά συνέπεια, σε µελέτες in vivo, δεν παρατηρήθηκε καµία κλινικά αξιοσηµείωτη φαρµακοκινητική 
αλληλεπίδραση µεταξύ του pregabalin και της φαινυτοΐνης, της καρβαµαζεπίνης, του βαλπροϊκού 
οξέος, της λαµοτριγίνης, της γκαµπαπεντίνης, της λοραζεπάµης, της οξυκωδόνης ή της αιθανόλης. 
 
Φαρµακοκινητική ανάλυση σε δείγµα πληθυσµού έδειξε ότι τα από του στόµατος αντιδιαβητικά, τα 
διουρητικά, η ινσουλίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η τιαγκαµπίνη και η τοπιραµάτη δεν είχαν κλινικά 
σηµαντική δράση στην κάθαρση του pregabalin. 
 
Η συγχορήγηση του pregabalin µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά της νοραιθιστερόνης και/ή 
της αιθυνυλοιστραδιόλης δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση, καµιάς 
από τις δύο ουσίες  
 
Πολλαπλές από του στόµατος δόσεις του pregabalin συγχορηγούµενου µε οξυκωδόνη, λοραζεπάµη ή 
αιθανόλη δεν είχαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στην αναπνοή. Το pregabalin φαίνεται ότι δρα 
αθροιστικά επί της δράσης της οξυκωδόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής 
λειτουργίας. Το pregabalin πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάµης. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες φαρµακοδυναµικής αλληλεπίδρασης σε ηλικιωµένους εθελοντές. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την χρήση του pregabalin σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε λήµµα 5.3). Ο 
ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εποµένως, το Lyrica, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν το όφελος για τη µητέρα υπερκαλύπτει 
σαφώς τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης πρέπει να 
λαµβάνονται από γυναίκες µε πιθανότητα τεκνοποίησης. 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το pregabalin εκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο, αν και ανιχνεύεται 
στο γάλα των αρουραίων. Εποµένως, η γαλουχία δεν συνιστάται, κατά την διάρκεια θεραπείας µε 
pregabalin. 
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4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Το Lyrica µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και εποµένως, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα 
οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συµβουλή να µην οδηγούν, να µη 
χειρίζονται πολύπλοκα µηχανήµατα και να µην παίρνουν µέρος σε ενδεχοµένως επικίνδυνες 
δραστηριότητες, µέχρι να γίνει γνωστό εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά τους να 
εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Στο κλινικό πρόγραµµα του pregabalin συµµετείχαν πάνω από 9000 ασθενείς που εξετέθησαν στο 
pregabalin, εκ των οποίων πάνω από 5000 συµµετείχαν σε διπλά-τυφλές µελέτες, ελεγχόµενες µε 
εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας. Σε όλες τις συγκριτικές µελέτες, 
τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν 13% για ασθενείς που λάµβαναν pregabalin 
και 7% για ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που 
οδηγούσαν σε διακοπή της θεραπείας µε pregabalin ήταν η ζάλη και η υπνηλία. 
 
Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 
εικονικού φαρµάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί κατά κατηγορία και συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, <1/10), όχι συχνές 
(> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται, µπορεί επίσης να σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο 
και / ή τα συγχορηγούµενα φάρµακα. 
 
Οργανικό Σύστηµα Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκου  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Σπάνιες Ουδετεροπενία 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές Αυξηµένη όρεξη 
Όχι συχνές Ανορεξία 
Σπάνιες Υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές 
Συχνές Ευφορική συναισθηµατική διάθεση, σύγχυση, µειωµένη libido, 

ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αποπροσωποποίηση, ανοργασµία, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, 

διακυµάνσεις της συναισθηµατικής διάθεσης, αϋπνία 
παροξυνθείσα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία ανάκλησης 
λέξεων, ψευδαίσθηση, ανώµαλα όνειρα, αυξηµένη libido, 
προσβολή πανικού, απάθεια 

Σπάνιες Άρση αναστολής, εξηρµένη συναισθηµατική διάθεση 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Πολύ συχνές Ζάλη, υπνηλία 
Συχνές Αταξία, διαταραχή στην προσοχή, µη φυσιολογικός συντονισµός, 

επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσαρθρία, παραισθησία 
Όχι συχνές Νοητική διαταραχή, υπαισθησία, έλλειµµα στα οπτικά πεδία, 

νυσταγµός, διαταραχή λόγου, µυόκλωνος, ελάττωση 
αντανακλαστικών, δυσκινησία, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, 
ζάλη θέσης, υπεραισθησία, αγευσία, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά 
τις εκούσιες κινήσεις, λήθαργος, συγκοπή 

Σπάνιες Υποκινησία, παροσµία, δυσγραφία 
Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές Όραση θαµπή, διπλωπία 
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Όχι συχνές Οπτική διαταραχή, ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, οπτική 
οξύτητα µειωµένη, πόνος του οφθαλµού, ασθενωπία, δακρύρροια 
αυξηµένη 

Σπάνιες Φωτοψία, ερεθισµός του οφθαλµού, µυδρίαση, όραση κατά την 
οποία τα αντικείµενα φαίνονται ταλαντευόµενα, αλλοιωµένη 
οπτική αντίληψη του βάθους, απώλεια περιφερικής όρασης, 
στραβισµός, λάµπον βλέµµα 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Συχνές Ίλιγγος 
Σπάνιες Υπερακοΐα 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές Ταχυκαρδία 
Σπάνιες Κολποκοιλιακός αποκλεισµός πρώτου βαθµού, φλεβοκοµβική 

ταχυκαρδία, φλεβοκοµβική αρρυθµία, φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές Έξαψη, εξάψεις 
Σπάνιες Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, υπέρταση 
∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 
Όχι συχνές ∆ύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
Σπάνιες Ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συµφόρηση, επίσταξη, ρινίτιδα, 

ρογχαλητό, συσφιγκτικό αίσθηµα λαιµού 
∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
Συχνές Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
Όχι συχνές ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση, υπαισθησία στόµατος 
Σπάνιες Ασκίτης, δυσφαγία, παγκρεατίτιδα 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
Όχι συχνές Εφίδρωση, εξάνθηµα βλατιδώδες 
Σπάνιες Κρύος ιδρώτας, κνίδωση 
∆ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 
Όχι συχνές Μυϊκές δεσµιδώσεις, διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, 

µυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία 
Σπάνιες Αυχενικός σπασµός, αυχεναλγία, ραβδοµυόλυση 
∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Όχι συχνές ∆υσουρία, ακράτεια ούρων 
Σπάνιες Ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού 
Συχνές Στυτική δυσλειτουργία 
Όχι συχνές Καθυστέρηση εκσπερµάτισης, σεξουαλική δυσλειτουργία  
Σπάνιες Αµηνόρροια, µαστοδυνία, έκκριση µαστού, δυσµηνόρροια, 

υπερτροφία µαστού 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Συχνές Κόπωση, περιφερικό οίδηµα, αίσθηση µέθης, οίδηµα, βάδισµα µη 

φυσιολογικό 
Όχι συχνές Ασθένεια, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα 
Σπάνιες Άλγος παροξυνθέν, ανά σάρκα οίδηµα, πυρεξία, ρίγη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Συχνές Σωµατικό βάρος αυξηµένο 
Όχι συχνές Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξηµένη, 

Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, αριθµός αιµοπεταλίων µειωµένος 

Σπάνιες Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, Κάλιο 
αίµατος µειωµένο, σωµατικό βάρος µειωµένο, αριθµός 
λευκοκυττάρων µειωµένος 

 
4.9 Υπερδοσολογία 
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∆εν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες εκτός από τις αναµενόµενες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας µέχρι 15 g. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας µε pregabalin πρέπει να περιλαµβάνει τα 
γενικά υποστηρικτικά µέτρα και ίσως αιµοδιύλιση, εάν είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακας 
1). 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικά, Κώδικας ATC: N03A (προτεινόµενο) 
 
Η δραστική ουσία pregabalin είναι ανάλογο του γ-αµινοβουτυρικού οξέος ((S)-3-(αµινοµέθυλ)-5-
(µεθυλεξανοϊκό οξύ). 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Το pregabalin συνδέεται σε µια επικουρική υποοµάδα (α2-δ πρωτεΐνη) των ενεργοποιουµένων από 
διαφορά δυναµικού διαύλων ασβεστίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, εκτοπίζοντας δραστικά την 
[3Η]-γκαµπαπεντίνη. 
 
Κλινική εµπειρία 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Αποτελεσµατικότητα έχει δειχθεί σε µελέτες για διαβητική νευροπάθεια και µεθερπητική νευραλγία. 
Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες µορφές νευροπαθητικού πόνου. 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 9 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, διάρκειας έως 13 εβδοµάδων µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) και διάρκειας έως 8 εβδοµάδων µε δοσολογία τρεις φορές την 
ηµέρα (TID). Γενικά, τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα 
BID και TID, ήταν παρόµοια. 
 
Σε κλινικές µελέτες διάρκειας έως 13 εβδοµάδων, µείωση του πόνου παρατηρήθηκε από την 1 
εβδοµάδα και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 
Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, 45% των ασθενών που τους χορηγήθηκε pregabalin και 18% των 
ασθενών που ελάµβαναν placebo, είχαν 50% βελτίωση στην βαθµολογία πόνου. Για τους ασθενείς 
που δεν παρουσίασαν υπνηλία, αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε στο 43% των ασθενών που τους 
χορηγήθηκε pregabalin και 18% των ασθενών που ελάµβαναν placebo. Για τους ασθενείς που 
παρουσίασαν υπνηλία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 54% για το pregabalin και 16% για το placebo.  
 
Επιληψία 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 3 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες διάρκειας έως 12 εβδοµάδων, µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) ή µε δοσολογία τρεις φορές την ηµέρα (TID). Γενικά, τα 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα BID και TID, ήταν 
παρόµοια. 
 
Από την 1η Εβδοµάδα παρατηρήθηκε µία µείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η φαρµακοκινητική της pregabalin σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι παρόµοια σε υγιείς 
εθελοντές, σε επιληπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν αντιεπιληπτικά φάρµακα και σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο. 
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Απορρόφηση: 
 
Το pregabalin, χορηγούµενο επί κενού στοµάχου, απορροφάται ταχέως, µε τις µέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσµα να επιτυγχάνονται εντός 1 ώρας µετά από τη χορήγηση εφάπαξ ή 
πολλαπλών δόσεων. Η βιοδιαθεσιµότητά του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin 
υπολογίζεται ότι είναι ≥90% και είναι ανεξάρτητη της δόσης. Μετά από επανειληµµένη χορήγηση, η 
σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτυγχάνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ρυθµός απορρόφησης του 
pregabalin µειώνεται όταν χορηγείται µε τροφή, προκαλώντας µείωση της Cmax κατά 25-30% περίπου 
και επιβράδυνση του tmax σε περίπου 2,5 ώρες. Εντούτοις, η χορήγηση του pregabalin µε τροφή δεν 
έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στο βαθµό απορρόφησης του pregabalin. 
 
Κατανοµή: 
 
Σε προκλινικές µελέτες, εδείχθη ότι το pregabalin διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό σε µύες, 
επίµυες και πιθήκους. Εδείχθη επίσης, ότι το pregabalin διαπερνά τον πλακούντα των επιµύων και 
ανευρίσκεται στο γάλα θηλαζόντων επιµύων. Στους ανθρώπους, ο φαινόµενος όγκος κατανοµής του 
pregabalin µετά τη χορήγηση από του στόµατος είναι περίπου 0,56 l/Kg. Το pregabalin δεν συνδέεται 
µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Μεταβολισµός: 
 
Το pregabalin υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο. Μετά από χορήγηση 
ραδιοεπισηµασµένου pregabalin, περίπου το 98% της ραδιενέργειας που ανακτήθηκε στα ούρα ήταν 
αµετάβλητο pregabalin. Το Ν-µεθυλιωµένο παράγωγο του pregabalin, του κύριου µεταβολίτη του 
pregabalin που εντοπίσθηκε στα ούρα, αντιστοιχούσε στο 0,9% της δόσης. Σε προκλινικές µελέτες, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις ρακεµοποίησης του S-εναντιοµερούς του pregabalin σε R-εναντιοµερές. 
 
Αποµάκρυνση:  
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς, ως αµετάβλητο φάρµακο.  
 
Ο µέσος χρόνος ηµιζωής της αποµάκρυνσης του pregabalin είναι 6,3 ώρες. Η κάθαρση από το πλάσµα 
και η νεφρική κάθαρση είναι ευθέως ανάλογες της κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2 
Νεφρική ∆υσλειτουργία). 
 
Είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή σε 
ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1). 
 
Γραµµικότητα / µη-γραµµικότητα: 
 
Η φαρµακοκινητική του pregabalin είναι γραµµική για το εύρος της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δοσολογίας. Η µεταξύ ατόµων φαρµακοκινητική µεταβλητότητα για το pregabalin είναι χαµηλή  
(< 20%). Η φαρµακοκινητική των πολλαπλών δόσεων µπορεί να προβλεφθεί από τα στοιχεία των 
εφάπαξ δόσεων. Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση των συγκεντρώσεων του pregabalin στο 
πλάσµα, επί τακτικής βάσεως. 
 
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών 
 
Φύλο 
 
Οι κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι το φύλο δεν έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στις 
συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της κάθαρσης κρεατινίνης. Επιπλέον, το pregabalin 
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αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα, µε αιµοδιύλιση (µετά από συνεδρία αιµοδιύλισης 4 
ωρών, οι συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα µειώνονται κατά περίπου 50%). Καθώς η 
νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός απέκκρισης, η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε νεφρική 
δυσλειτουργία και συµπληρωµατική δοσολογία µετά από αιµοδιύλιση είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 
4.2 Πίνακα 1). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς 
το pregabalin δεν µεταβολίζεται σηµαντικά και απεκκρίνεται κυρίως ως αµετάβλητο φάρµακο στα 
ούρα, η  ηπατική δυσλειτουργία, δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τα επίπεδα του pregabalin 
στο πλάσµα. 
 
Ηλικιωµένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Η κάθαρση του pregabalin τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση αυτή στην 
κάθαρση του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin είναι σύµφωνη µε τη µείωση της κάθαρσης 
της κρεατινίνης που σχετίζεται µε την αύξηση της ηλικίας. Πιθανόν να χρειασθεί µείωση της 
δοσολογίας του pregabalin σε ασθενείς που παρουσιάζουν µείωση της νεφρικής λειτουργίας που 
σχετίζεται µε την ηλικία (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1).  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε συνήθεις φαρµακολογικές µελέτες ασφαλείας σε ζώα, το pregabalin ήταν καλώς ανεκτό σε 
ανάλογες δόσεις, µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σε µελέτες τοξικότητας 
επαναλαµβανόµενης δοσολογίας, σε επίµυες και πιθήκους  παρατηρήθηκαν αντιδράσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της υποκινητικότητας, υπερκινητικότητας 
και αταξίας. Αυξηµένη συχνότητα ατροφίας του αµφιβληστροειδούς, που συχνά παρατηρείται σε 
ηλικιωµένους επίµυες µε αλβινισµό, παρατηρήθηκε µετά από µακροχρόνια έκθεση σε pregabalin 5 
φορές ≥ από τη µέση έκθεση του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση.  
 
Το pregabalin δεν είναι τερατογόνο σε µύες, επίµυες ή κονίκλους. Το pregabalin προκάλεσε 
εµβρυοτοξικότητα σε επίµυες και κονίκλους µόνον µετά από έκθεση επαρκώς µεγαλύτερη από την  
έκθεση του ανθρώπου. Σε µελέτες προγεννητικής/µεταγεννητικής τοξικότητας, το pregabalin 
προκάλεσε τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων σε επίµυες µετά από έκθεση 2 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη έκθεση του ανθρώπου. 
 
Το pregabalin δεν έχει γονιδιοτοξική δράση, βάσει των αποτελεσµάτων µιας σειράς δοκιµών in vitro 
και in vivo.  
 
∆ιετείς µελέτες καρκινογένεσης µε pregabalin, διεξήχθησαν σε επίµυες και µύες. ∆εν παρατηρήθηκαν 
όγκοι σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις έως 24 φορές µεγαλύτερες από την µέση έκθεση 
του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση των 600 mg/ηµέρα. Στους µύες, δεν 
παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης όγκων, σε δόσεις παρόµοιες µε την µέση έκθεση του 
ανθρώπου, αλλά παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης αιµαγγειοσαρκωµάτων σε 
υψηλότερες δόσεις. Ο µη-γονιδιοτοξικός µηχανισµός σχηµατισµού όγκων, οφειλόµενων στο 
pregabalin, στους µύες, περιλαµβάνει µεταβολές στα αιµοπετάλια και συσχετιζόµενο 
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτές οι µεταβολές στα αιµοπετάλια δεν 
παρατηρήθηκαν στους επίµυες ή στους ανθρώπους, όπως φαίνεται από βραχυπρόθεσµα ή 
περιορισµένα µακροπρόθεσµα κλινικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν 
σχετικό κίνδυνο στους ανθρώπους. 
 
Σε ανήλικους επίµυες οι µορφές τοξικότητας δεν διαφέρουν ποιοτικά από αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ενήλικους επίµυες. Ωστόσο, οι ανήλικοι επίµυες είναι πιο ευαίσθητοι. Σε θεραπευτικές εκθέσεις, 
εµφανίστηκαν κλινικά σηµεία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως υπερκινητικότητα και 
τριγµός οδόντων και κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη (παροδική καταστολή της αύξησης του 
σωµατικού βάρους). Παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο οίστρου, σε θεραπευτικές εκθέσεις 
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πενταπλάσιες από τις συνήθεις του ανθρώπου. Νευροσυµπεριφεριολογικές/γνωστικές αντιδράσεις 
παρατηρήθηκαν σε ανήλικους επίµυες 1-2 εβδοµάδες, µετά από έκθεση > 2 φορές (αντίδραση σε 
αιφνίδια ακουστικά ερεθίσµατα) ή > 5 φορές (εκµάθηση/µνήµη) από τη θεραπευτική έκθεση του 
ανθρώπου. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόµενο Καψακίου: 
Μονοϋδρική λακτόζη  
Άµυλο αραβοσίτου 
Τάλκης 
 
Κέλυφος Καψακίου: 
Ζελατίνη 
∆ιοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Λαουρυλοθειικό νάτριο  
∆ιοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές 
Κεκαθαρµένο ύδωρ 
 
Μελάνι εκτύπωσης: 
Κόµµεα λάκκας  
Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) 
Προπυλενογλυκόλη 
Υδροξείδιο του καλίου 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Blister από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 14, 21, 56 ή 84 σκληρά καψάκια. 
∆ιάτρητα blister, µονάδων δόσης από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 100 x 1 σκληρά καψάκια.  
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited,  
Ramsgate Road,  
Sandwich,  
Kent 
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CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 



 

12 

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 50 mg σκληρά καψάκια  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 50 mg pregabalin.  Για τα έκδοχα, βλέπε λήµµα 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
Καψάκιο των 50 mg: Λευκό σκληρό καψάκιο από ζελατίνη, που φέρει την επισήµανση “Pfizer” στο 
καπάκι και “PGN 50”στο σώµα µε µαύρο µελάνι. Το σώµα επισηµαίνεται επίσης µε µία µαύρη 
λωρίδα. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες.  
 
Επιληψία 
 
Το Lyrica ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ενήλικες µε εστιακές επιληπτικές κρίσεις µε 
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η δόση κυµαίνεται από 150 έως 600mg ηµερησίως, χορηγούµενα είτε σε δύο ή σε τρεις διηρηµένες 
δόσεις. 
 
Το Lyrica µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί, µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα 3 έως 7 ηµερών, να αυξηθεί σε 300mg ηµερησίως, και, εάν είναι απαραίτητο, στη µέγιστη 
δόση των 600mg ηµερησίως µετά από ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 
 
Επιληψία 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί να αυξηθεί µετά από µία 
εβδοµάδα, σε 300mg ηµερησίως. Η µέγιστη δόση των 600mg ηµερησίως, µπορεί να επιτευχθεί µετά 
από µία επιπλέον εβδοµάδα.  
 
∆ιακοπή του pregabalin 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, εάν η χρήση του pregabalin πρέπει να διακοπεί, είτε 
στον νευροπαθητικό πόνο, είτε στην επιληψία, συνιστάται η διακοπή του να πραγµατοποιηθεί 
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βαθµιαία, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
 
Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς ως αµετάβλητο φάρµακο. Καθώς η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2), η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη 
νεφρική λειτουργία πρέπει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κάθαρση  της κρεατινίνης  (CLcr), 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
 

)85,0(
)/(72
)()](140[min)/( ςασθενεκεςγυναγια

ορονηκρεατιν
ροςβτηαηλι κ ίί

dlmgύί
kgάέίmlCLcr ×

×
×−=  

 
Το pregabalin αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα µε αιµοδιύλιση (50% του φαρµάκου σε 
4 ώρες). Για τους ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση, η ηµερήσια δόση του pregabalin πρέπει να 
προσαρµόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από την ηµερήσια δόση, πρέπει να χορηγείται 
και µία συµπληρωµατική δόση αµέσως µετά από κάθε 4-ωρη συνεδρία της αιµοδιύλισης (βλέπε 
Πίνακα 1). 
 
Πίνακας 1. Προσαρµογή της δοσολογίας του Pregabalin βάσει της νεφρικής λειτουργίας  
 

Κάθαρση 
Κρεατινίνης (CLcr) 

(ml/min) 
Συνολική Ηµερήσια ∆όση Pregabalin* ∆οσολογικό σχήµα 

 Αρχική δόση 
(mg/ηµέρα) 

Μέγιστη δόση 
(mg/ηµέρα) 

 

≥ 60 150 600 BID ή TID 
≥ 30 - < 60 75 300 BID ή TID 
≥ 15 - < 30 25 - 50 150 QD ή BID 

< 15 25 75 QD 
Συµπληρωµατική δόση µετά την αιµοδιύλιση (mg) 

 25 100 Εφάπαξ δόση+ 
TID = Τρεις διηρηµένες δόσεις 
BID = ∆ύο διηρηµένες δόσεις 
QD = Μία εφάπαξ ηµερήσια δόση 
*H συνολική ηµερήσια δόση (mg/ηµέρα) πρέπει να διαιρείται όπως ενδείκνυται από το δοσολογικό 
σχήµα ώστε να προκύπτουν mg/δόση 
+Η συµπληρωµατική δόση είναι µία εφάπαξ επιπρόσθετη δόση 
 
Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 
5.2). 
 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 12 ετών και εφήβους δεν έχει τεκµηριωθεί. 
Η χρήση σε παιδιά δεν συνιστάται (βλέπε λήµµα 5.3)  
 
Χρήση σε ηλικιωµένους (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Σε ηλικιωµένους ασθενείς µπορεί να χρειαστεί µείωση της δόσης του pregabalin, λόγω µειωµένης 
νεφρικής λειτουργίας (βλέπε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
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Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάζης 
Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο.  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισµένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος 
κατά τη θεραπεία µε pregabalin, µπορεί να χρειαστούν ρύθµιση των υπογλυκαιµικών τους φαρµάκων. 
 
Η θεραπεία µε pregabalin έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) στους ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται συµβουλή να είναι προσεκτικοί µέχρι να εξοικειωθούν µε τις πιθανές αντιδράσεις 
που µπορεί να έχουν στο φάρµακο. 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχορηγούµενων αντιεπιληπτικών  φαρµακευτικών 
προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασµών µε το pregabalin ως συµπληρωµατική 
θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως µονοθεραπεία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το pregabalin, δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ή να υποστεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς απεκκρίνεται κυρίως αµετάβλητο στα ούρα, υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο 
(< 2% της δόσης ανακτήθηκε στα ούρα ως µεταβολίτες), δεν αναστέλλει το µεταβολισµό των 
φαρµάκων in vitro και δεν συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Κατά συνέπεια, σε µελέτες in vivo, δεν παρατηρήθηκε καµία κλινικά αξιοσηµείωτη φαρµακοκινητική 
αλληλεπίδραση µεταξύ του pregabalin και της φαινυτοΐνης, της καρβαµαζεπίνης, του βαλπροϊκού 
οξέος, της λαµοτριγίνης, της γκαµπαπεντίνης, της λοραζεπάµης, της οξυκωδόνης ή της αιθανόλης. 
 
Φαρµακοκινητική ανάλυση σε δείγµα πληθυσµού έδειξε ότι τα από του στόµατος αντιδιαβητικά, τα 
διουρητικά, η ινσουλίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η τιαγκαµπίνη και η τοπιραµάτη δεν είχαν κλινικά 
σηµαντική δράση στην κάθαρση του pregabalin. 
 
Η συγχορήγηση του pregabalin µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά της νοραιθιστερόνης και/ή 
της αιθυνυλοιστραδιόλης δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση, καµιάς 
από τις δύο ουσίες  
 
Πολλαπλές από του στόµατος δόσεις του pregabalin συγχορηγούµενου µε οξυκωδόνη, λοραζεπάµη ή 
αιθανόλη δεν είχαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στην αναπνοή. Το pregabalin φαίνεται ότι δρα 
αθροιστικά επί της δράσης της οξυκωδόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής 
λειτουργίας. Το pregabalin πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάµης. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες φαρµακοδυναµικής αλληλεπίδρασης σε ηλικιωµένους εθελοντές. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την χρήση του pregabalin σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε λήµµα 5.3). Ο 
ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εποµένως, το Lyrica, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν το όφελος για τη µητέρα υπερκαλύπτει 
σαφώς τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης πρέπει να 
λαµβάνονται από γυναίκες µε πιθανότητα τεκνοποίησης. 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το pregabalin εκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο, αν και ανιχνεύεται 
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στο γάλα των αρουραίων. Εποµένως, η γαλουχία δεν συνιστάται, κατά την διάρκεια θεραπείας µε 
pregabalin. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Το Lyrica µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και εποµένως, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα 
οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συµβουλή να µην οδηγούν, να µη 
χειρίζονται πολύπλοκα µηχανήµατα και να µην παίρνουν µέρος σε ενδεχοµένως επικίνδυνες 
δραστηριότητες, µέχρι να γίνει γνωστό εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά τους να 
εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Στο κλινικό πρόγραµµα του pregabalin συµµετείχαν πάνω από 9000 ασθενείς που εξετέθησαν στο 
pregabalin, εκ των οποίων πάνω από 5000 συµµετείχαν σε διπλά-τυφλές µελέτες, ελεγχόµενες µε 
εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας. Σε όλες τις συγκριτικές µελέτες, 
τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν 13% για ασθενείς που λάµβαναν pregabalin 
και 7% για ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που 
οδηγούσαν σε διακοπή της θεραπείας µε pregabalin ήταν η ζάλη και η υπνηλία. 
 
Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 
εικονικού φαρµάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί κατά κατηγορία και συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, <1/10), όχι συχνές 
(> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται, µπορεί επίσης να σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο 
και / ή τα συγχορηγούµενα φάρµακα. 
 
Οργανικό Σύστηµα Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκου  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Σπάνιες Ουδετεροπενία 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές Αυξηµένη όρεξη 
Όχι συχνές Ανορεξία 
Σπάνιες Υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές 
Συχνές Ευφορική συναισθηµατική διάθεση, σύγχυση, µειωµένη libido, 

ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αποπροσωποποίηση, ανοργασµία, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, 

διακυµάνσεις της συναισθηµατικής διάθεσης, αϋπνία 
παροξυνθείσα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία ανάκλησης 
λέξεων, ψευδαίσθηση, ανώµαλα όνειρα, αυξηµένη libido, 
προσβολή πανικού, απάθεια 

Σπάνιες Άρση αναστολής, εξηρµένη συναισθηµατική διάθεση 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Πολύ συχνές Ζάλη, υπνηλία 
Συχνές Αταξία, διαταραχή στην προσοχή, µη φυσιολογικός συντονισµός, 

επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσαρθρία, παραισθησία 
Όχι συχνές Νοητική διαταραχή, υπαισθησία, έλλειµµα στα οπτικά πεδία, 

νυσταγµός, διαταραχή λόγου, µυόκλωνος, ελάττωση 
αντανακλαστικών, δυσκινησία, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, 
ζάλη θέσης, υπεραισθησία, αγευσία, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά 
τις εκούσιες κινήσεις, λήθαργος, συγκοπή 

Σπάνιες Υποκινησία, παροσµία, δυσγραφία 
Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές Όραση θαµπή, διπλωπία 
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Όχι συχνές Οπτική διαταραχή, ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, οπτική 
οξύτητα µειωµένη, πόνος του οφθαλµού, ασθενωπία, δακρύρροια 
αυξηµένη 

Σπάνιες Φωτοψία, ερεθισµός του οφθαλµού, µυδρίαση, όραση κατά την 
οποία τα αντικείµενα φαίνονται ταλαντευόµενα, αλλοιωµένη 
οπτική αντίληψη του βάθους, απώλεια περιφερικής όρασης, 
στραβισµός, λάµπον βλέµµα 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Συχνές Ίλιγγος 
Σπάνιες Υπερακοΐα 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές Ταχυκαρδία 
Σπάνιες Κολποκοιλιακός αποκλεισµός πρώτου βαθµού, φλεβοκοµβική 

ταχυκαρδία, φλεβοκοµβική αρρυθµία, φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές Έξαψη, εξάψεις 
Σπάνιες Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, υπέρταση 
∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 
Όχι συχνές ∆ύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
Σπάνιες Ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συµφόρηση, επίσταξη, ρινίτιδα, 

ρογχαλητό, συσφιγκτικό αίσθηµα λαιµού 
∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
Συχνές Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
Όχι συχνές ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση, υπαισθησία στόµατος 
Σπάνιες Ασκίτης, δυσφαγία, παγκρεατίτιδα 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
Όχι συχνές Εφίδρωση, εξάνθηµα βλατιδώδες 
Σπάνιες Κρύος ιδρώτας, κνίδωση 
∆ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 
Όχι συχνές Μυϊκές δεσµιδώσεις, διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, 

µυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία 
Σπάνιες Αυχενικός σπασµός, αυχεναλγία, ραβδοµυόλυση 
∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Όχι συχνές ∆υσουρία, ακράτεια ούρων 
Σπάνιες Ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού 
Συχνές Στυτική δυσλειτουργία 
Όχι συχνές Καθυστέρηση εκσπερµάτισης, σεξουαλική δυσλειτουργία  
Σπάνιες Αµηνόρροια, µαστοδυνία, έκκριση µαστού, δυσµηνόρροια, 

υπερτροφία µαστού 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Συχνές Κόπωση, περιφερικό οίδηµα, αίσθηση µέθης, οίδηµα, βάδισµα µη 

φυσιολογικό 
Όχι συχνές Ασθένεια, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα 
Σπάνιες Άλγος παροξυνθέν, ανά σάρκα οίδηµα, πυρεξία, ρίγη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Συχνές Σωµατικό βάρος αυξηµένο 
Όχι συχνές Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξηµένη, 

Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, αριθµός αιµοπεταλίων µειωµένος 

Σπάνιες Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, Κάλιο 
αίµατος µειωµένο, σωµατικό βάρος µειωµένο, αριθµός 
λευκοκυττάρων µειωµένος 

 
4.9 Υπερδοσολογία 
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∆εν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες εκτός από τις αναµενόµενες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας µέχρι 15 g. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας µε pregabalin πρέπει να περιλαµβάνει τα 
γενικά υποστηρικτικά µέτρα και ίσως αιµοδιύλιση, εάν είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακας 
1). 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικά, Κώδικας ATC: N03A (προτεινόµενο) 
 
Η δραστική ουσία pregabalin είναι ανάλογο του γ-αµινοβουτυρικού οξέος ((S)-3-(αµινοµέθυλ)-5-
(µεθυλεξανοϊκό οξύ). 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Το pregabalin συνδέεται σε µια επικουρική υποοµάδα (α2-δ πρωτεΐνη) των ενεργοποιουµένων από 
διαφορά δυναµικού διαύλων ασβεστίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, εκτοπίζοντας δραστικά την 
[3Η]-γκαµπαπεντίνη. 
 
Κλινική εµπειρία 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Αποτελεσµατικότητα έχει δειχθεί σε µελέτες για διαβητική νευροπάθεια και µεθερπητική νευραλγία. 
Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες µορφές νευροπαθητικού πόνου. 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 9 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, διάρκειας έως 13 εβδοµάδων µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) και διάρκειας έως 8 εβδοµάδων µε δοσολογία τρεις φορές την 
ηµέρα (TID). Γενικά, τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα 
BID και TID, ήταν παρόµοια. 
 
Σε κλινικές µελέτες διάρκειας έως 13 εβδοµάδων, µείωση του πόνου παρατηρήθηκε από την 1 
εβδοµάδα και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 
Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, 45% των ασθενών που τους χορηγήθηκε pregabalin και 18% των 
ασθενών που ελάµβαναν placebo, είχαν 50% βελτίωση στην βαθµολογία πόνου. Για τους ασθενείς 
που δεν παρουσίασαν υπνηλία, αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε στο 43% των ασθενών που τους 
χορηγήθηκε pregabalin και 18% των ασθενών που ελάµβαναν placebo. Για τους ασθενείς που 
παρουσίασαν υπνηλία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 54% για το pregabalin και 16% για το placebo.  
 
Επιληψία 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 3 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες διάρκειας έως 12 εβδοµάδων, µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) ή µε δοσολογία τρεις φορές την ηµέρα (TID). Γενικά, τα 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα BID και TID, ήταν 
παρόµοια. 
 
Από την 1η Εβδοµάδα παρατηρήθηκε µία µείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η φαρµακοκινητική της pregabalin σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι παρόµοια σε υγιείς 
εθελοντές, σε επιληπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν αντιεπιληπτικά φάρµακα και σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο. 
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Απορρόφηση: 
 
Το pregabalin, χορηγούµενο επί κενού στοµάχου, απορροφάται ταχέως, µε τις µέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσµα να επιτυγχάνονται εντός 1 ώρας µετά από τη χορήγηση εφάπαξ ή 
πολλαπλών δόσεων. Η βιοδιαθεσιµότητά του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin 
υπολογίζεται ότι είναι ≥90% και είναι ανεξάρτητη της δόσης. Μετά από επανειληµµένη χορήγηση, η 
σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτυγχάνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ρυθµός απορρόφησης του 
pregabalin µειώνεται όταν χορηγείται µε τροφή, προκαλώντας µείωση της Cmax κατά 25-30% περίπου 
και επιβράδυνση του tmax σε περίπου 2,5 ώρες. Εντούτοις, η χορήγηση του pregabalin µε τροφή δεν 
έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στο βαθµό απορρόφησης του pregabalin. 
 
Κατανοµή: 
 
Σε προκλινικές µελέτες, εδείχθη ότι το pregabalin διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό σε µύες, 
επίµυες και πιθήκους. Εδείχθη επίσης, ότι το pregabalin διαπερνά τον πλακούντα των επιµύων και 
ανευρίσκεται στο γάλα θηλαζόντων επιµύων. Στους ανθρώπους, ο φαινόµενος όγκος κατανοµής του 
pregabalin µετά τη χορήγηση από του στόµατος είναι περίπου 0,56 l/Kg. Το pregabalin δεν συνδέεται 
µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Μεταβολισµός: 
 
Το pregabalin υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο. Μετά από χορήγηση 
ραδιοεπισηµασµένου pregabalin, περίπου το 98% της ραδιενέργειας που ανακτήθηκε στα ούρα ήταν 
αµετάβλητο pregabalin. Το Ν-µεθυλιωµένο παράγωγο του pregabalin, του κύριου µεταβολίτη του 
pregabalin που εντοπίσθηκε στα ούρα, αντιστοιχούσε στο 0,9% της δόσης. Σε προκλινικές µελέτες, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις ρακεµοποίησης του S-εναντιοµερούς του pregabalin σε R-εναντιοµερές. 
 
Αποµάκρυνση:  
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς, ως αµετάβλητο φάρµακο.  
 
Ο µέσος χρόνος ηµιζωής της αποµάκρυνσης του pregabalin είναι 6,3 ώρες. Η κάθαρση από το πλάσµα 
και η νεφρική κάθαρση είναι ευθέως ανάλογες της κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2 
Νεφρική ∆υσλειτουργία). 
 
Είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή σε 
ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1). 
 
Γραµµικότητα / µη-γραµµικότητα: 
 
Η φαρµακοκινητική του pregabalin είναι γραµµική για το εύρος της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δοσολογίας. Η µεταξύ ατόµων φαρµακοκινητική µεταβλητότητα για το pregabalin είναι χαµηλή  
(< 20%). Η φαρµακοκινητική των πολλαπλών δόσεων µπορεί να προβλεφθεί από τα στοιχεία των 
εφάπαξ δόσεων. Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση των συγκεντρώσεων του pregabalin στο 
πλάσµα, επί τακτικής βάσεως. 
 
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών 
 
Φύλο 
 
Οι κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι το φύλο δεν έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στις 
συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της κάθαρσης κρεατινίνης. Επιπλέον, το pregabalin 
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αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα, µε αιµοδιύλιση (µετά από συνεδρία αιµοδιύλισης 4 
ωρών, οι συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα µειώνονται κατά περίπου 50%). Καθώς η 
νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός απέκκρισης, η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε νεφρική 
δυσλειτουργία και συµπληρωµατική δοσολογία µετά από αιµοδιύλιση είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 
4.2 Πίνακα 1). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς 
το pregabalin δεν µεταβολίζεται σηµαντικά και απεκκρίνεται κυρίως ως αµετάβλητο φάρµακο στα 
ούρα, η  ηπατική δυσλειτουργία, δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τα επίπεδα του pregabalin 
στο πλάσµα. 
 
Ηλικιωµένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Η κάθαρση του pregabalin τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση αυτή στην 
κάθαρση του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin είναι σύµφωνη µε τη µείωση της κάθαρσης 
της κρεατινίνης που σχετίζεται µε την αύξηση της ηλικίας. Πιθανόν να χρειασθεί µείωση της 
δοσολογίας του pregabalin σε ασθενείς που παρουσιάζουν µείωση της νεφρικής λειτουργίας που 
σχετίζεται µε την ηλικία (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1).  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε συνήθεις φαρµακολογικές µελέτες ασφαλείας σε ζώα, το pregabalin ήταν καλώς ανεκτό σε 
ανάλογες δόσεις, µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σε µελέτες τοξικότητας 
επαναλαµβανόµενης δοσολογίας, σε επίµυες και πιθήκους  παρατηρήθηκαν αντιδράσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της υποκινητικότητας, υπερκινητικότητας 
και αταξίας. Αυξηµένη συχνότητα ατροφίας του αµφιβληστροειδούς, που συχνά παρατηρείται σε 
ηλικιωµένους επίµυες µε αλβινισµό, παρατηρήθηκε µετά από µακροχρόνια έκθεση σε pregabalin 5 
φορές ≥ από τη µέση έκθεση του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση.  
 
Το pregabalin δεν είναι τερατογόνο σε µύες, επίµυες ή κονίκλους. Το pregabalin προκάλεσε 
εµβρυοτοξικότητα σε επίµυες και κονίκλους µόνον µετά από έκθεση επαρκώς µεγαλύτερη από την  
έκθεση του ανθρώπου. Σε µελέτες προγεννητικής/µεταγεννητικής τοξικότητας, το pregabalin 
προκάλεσε τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων σε επίµυες µετά από έκθεση 2 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη έκθεση του ανθρώπου. 
 
Το pregabalin δεν έχει γονιδιοτοξική δράση, βάσει των αποτελεσµάτων µιας σειράς δοκιµών in vitro 
και in vivo.  
 
∆ιετείς µελέτες καρκινογένεσης µε pregabalin, διεξήχθησαν σε επίµυες και µύες. ∆εν παρατηρήθηκαν 
όγκοι σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις έως 24 φορές µεγαλύτερες από την µέση έκθεση 
του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση των 600 mg/ηµέρα. Στους µύες, δεν 
παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης όγκων, σε δόσεις παρόµοιες µε την µέση έκθεση του 
ανθρώπου, αλλά παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης αιµαγγειοσαρκωµάτων σε 
υψηλότερες δόσεις. Ο µη-γονιδιοτοξικός µηχανισµός σχηµατισµού όγκων, οφειλόµενων στο 
pregabalin, στους µύες, περιλαµβάνει µεταβολές στα αιµοπετάλια και συσχετιζόµενο 
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτές οι µεταβολές στα αιµοπετάλια δεν 
παρατηρήθηκαν στους επίµυες ή στους ανθρώπους, όπως φαίνεται από βραχυπρόθεσµα ή 
περιορισµένα µακροπρόθεσµα κλινικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν 
σχετικό κίνδυνο στους ανθρώπους. 
 
Σε ανήλικους επίµυες οι µορφές τοξικότητας δεν διαφέρουν ποιοτικά από αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ενήλικους επίµυες. Ωστόσο, οι ανήλικοι επίµυες είναι πιο ευαίσθητοι. Σε θεραπευτικές εκθέσεις, 
εµφανίστηκαν κλινικά σηµεία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως υπερκινητικότητα και 
τριγµός οδόντων και κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη (παροδική καταστολή της αύξησης του 
σωµατικού βάρους). Παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο οίστρου, σε θεραπευτικές εκθέσεις 
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πενταπλάσιες από τις συνήθεις του ανθρώπου. Νευροσυµπεριφεριολογικές/γνωστικές αντιδράσεις 
παρατηρήθηκαν σε ανήλικους επίµυες 1-2 εβδοµάδες, µετά από έκθεση > 2 φορές (αντίδραση σε 
αιφνίδια ακουστικά ερεθίσµατα) ή > 5 φορές (εκµάθηση/µνήµη) από τη θεραπευτική έκθεση του 
ανθρώπου. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόµενο Καψακίου: 
Μονοϋδρική λακτόζη  
Άµυλο αραβοσίτου 
Τάλκης 
 
Κέλυφος Καψακίου: 
Ζελατίνη 
∆ιοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Λαουρυλοθειικό νάτριο  
∆ιοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές 
Κεκαθαρµένο ύδωρ 
 
Μελάνι εκτύπωσης: 
Κόµµεα λάκκας  
Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) 
Προπυλενογλυκόλη 
Υδροξείδιο του καλίου 
  
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Blister από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 14, 21, 56 ή 84 σκληρά καψάκια. 
∆ιάτρητα blister, µονάδων δόσης από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 100 x 1 σκληρά καψάκια.  
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited,  
Ramsgate Road,  
Sandwich,  
Kent 
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CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 75 mg σκληρά καψάκια 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg pregabalin.  Για τα έκδοχα, βλέπε λήµµα 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
Καψάκιο των 75 mg: Λευκό και πορτοκαλί σκληρό καψάκιο από ζελατίνη, που φέρει την επισήµανση 
“Pfizer” στο καπάκι και “PGN 75”στο σώµα µε µαύρο µελάνι. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες.  
 
Επιληψία 
 
Το Lyrica ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ενήλικες µε εστιακές επιληπτικές κρίσεις µε 
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η δόση κυµαίνεται από 150 έως 600mg ηµερησίως, χορηγούµενα είτε σε δύο ή σε τρεις διηρηµένες 
δόσεις. 
 
Το Lyrica µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί, µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα 3 έως 7 ηµερών, να αυξηθεί σε 300mg ηµερησίως, και, εάν είναι απαραίτητο, στη µέγιστη 
δόση των 600mg ηµερησίως µετά από ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 
 
Επιληψία 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί να αυξηθεί µετά από µία 
εβδοµάδα, σε 300mg ηµερησίως. Η µέγιστη δόση των 600mg ηµερησίως, µπορεί να επιτευχθεί µετά 
από µία επιπλέον εβδοµάδα.  
 
∆ιακοπή του pregabalin 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, εάν η χρήση του pregabalin πρέπει να διακοπεί, είτε 
στον νευροπαθητικό πόνο, είτε στην επιληψία, συνιστάται η διακοπή του να πραγµατοποιηθεί 
βαθµιαία, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
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Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς ως αµετάβλητο φάρµακο. Καθώς η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2), η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη 
νεφρική λειτουργία πρέπει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κάθαρση  της κρεατινίνης  (CLcr), 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
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×−=  

 
Το pregabalin αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα µε αιµοδιύλιση (50% του φαρµάκου σε 
4 ώρες). Για τους ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση, η ηµερήσια δόση του pregabalin πρέπει να 
προσαρµόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από την ηµερήσια δόση, πρέπει να χορηγείται 
και µία συµπληρωµατική δόση αµέσως µετά από κάθε 4-ωρη συνεδρία της αιµοδιύλισης (βλέπε 
Πίνακα 1). 
 
Πίνακας 1. Προσαρµογή της δοσολογίας του Pregabalin βάσει της νεφρικής λειτουργίας  
 

Κάθαρση 
Κρεατινίνης (CLcr) 

(ml/min) 
Συνολική Ηµερήσια ∆όση Pregabalin* ∆οσολογικό σχήµα 

 Αρχική δόση 
(mg/ηµέρα) 

Μέγιστη δόση 
(mg/ηµέρα) 

 

≥ 60 150 600 BID ή TID 
≥ 30 - < 60 75 300 BID ή TID 
≥ 15 - < 30 25 - 50 150 QD ή BID 

< 15 25 75 QD 
Συµπληρωµατική δόση µετά την αιµοδιύλιση (mg) 

 25 100 Εφάπαξ δόση+ 
TID = Τρεις διηρηµένες δόσεις 
BID = ∆ύο διηρηµένες δόσεις 
QD = Μία εφάπαξ ηµερήσια δόση 
*H συνολική ηµερήσια δόση (mg/ηµέρα) πρέπει να διαιρείται όπως ενδείκνυται από το δοσολογικό 
σχήµα ώστε να προκύπτουν mg/δόση 
+Η συµπληρωµατική δόση είναι µία εφάπαξ επιπρόσθετη δόση 
 
Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 
5.2). 
 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 12 ετών και εφήβους δεν έχει τεκµηριωθεί. 
Η χρήση σε παιδιά δεν συνιστάται (βλέπε λήµµα 5.3)  
 
Χρήση σε ηλικιωµένους (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Σε ηλικιωµένους ασθενείς µπορεί να χρειαστεί µείωση της δόσης του pregabalin, λόγω µειωµένης 
νεφρικής λειτουργίας (βλέπε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
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4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάζης 
Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο.  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισµένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος 
κατά τη θεραπεία µε pregabalin, µπορεί να χρειαστούν ρύθµιση των υπογλυκαιµικών τους φαρµάκων. 
 
Η θεραπεία µε pregabalin έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) στους ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται συµβουλή να είναι προσεκτικοί µέχρι να εξοικειωθούν µε τις πιθανές αντιδράσεις 
που µπορεί να έχουν στο φάρµακο. 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχορηγούµενων αντιεπιληπτικών  φαρµακευτικών 
προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασµών µε το pregabalin ως συµπληρωµατική 
θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως µονοθεραπεία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το pregabalin, δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ή να υποστεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς απεκκρίνεται κυρίως αµετάβλητο στα ούρα, υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο 
(< 2% της δόσης ανακτήθηκε στα ούρα ως µεταβολίτες), δεν αναστέλλει το µεταβολισµό των 
φαρµάκων in vitro και δεν συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Κατά συνέπεια, σε µελέτες in vivo, δεν παρατηρήθηκε καµία κλινικά αξιοσηµείωτη φαρµακοκινητική 
αλληλεπίδραση µεταξύ του pregabalin και της φαινυτοΐνης, της καρβαµαζεπίνης, του βαλπροϊκού 
οξέος, της λαµοτριγίνης, της γκαµπαπεντίνης, της λοραζεπάµης, της οξυκωδόνης ή της αιθανόλης. 
 
Φαρµακοκινητική ανάλυση σε δείγµα πληθυσµού έδειξε ότι τα από του στόµατος αντιδιαβητικά, τα 
διουρητικά, η ινσουλίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η τιαγκαµπίνη και η τοπιραµάτη δεν είχαν κλινικά 
σηµαντική δράση στην κάθαρση του pregabalin. 
 
Η συγχορήγηση του pregabalin µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά της νοραιθιστερόνης και/ή 
της αιθυνυλοιστραδιόλης δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση, καµιάς 
από τις δύο ουσίες  
 
Πολλαπλές από του στόµατος δόσεις του pregabalin συγχορηγούµενου µε οξυκωδόνη, λοραζεπάµη ή 
αιθανόλη δεν είχαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στην αναπνοή. Το pregabalin φαίνεται ότι δρα 
αθροιστικά επί της δράσης της οξυκωδόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής 
λειτουργίας. Το pregabalin πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάµης. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες φαρµακοδυναµικής αλληλεπίδρασης σε ηλικιωµένους εθελοντές. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την χρήση του pregabalin σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε λήµµα 5.3). Ο 
ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εποµένως, το Lyrica, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν το όφελος για τη µητέρα υπερκαλύπτει 
σαφώς τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης πρέπει να 
λαµβάνονται από γυναίκες µε πιθανότητα τεκνοποίησης. 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το pregabalin εκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο, αν και ανιχνεύεται 
στο γάλα των αρουραίων. Εποµένως, η γαλουχία δεν συνιστάται, κατά την διάρκεια θεραπείας µε 
pregabalin. 
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4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Το Lyrica µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και εποµένως, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα 
οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συµβουλή να µην οδηγούν, να µη 
χειρίζονται πολύπλοκα µηχανήµατα και να µην παίρνουν µέρος σε ενδεχοµένως επικίνδυνες 
δραστηριότητες, µέχρι να γίνει γνωστό εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά τους να 
εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Στο κλινικό πρόγραµµα του pregabalin συµµετείχαν πάνω από 9000 ασθενείς που εξετέθησαν στο 
pregabalin, εκ των οποίων πάνω από 5000 συµµετείχαν σε διπλά-τυφλές µελέτες, ελεγχόµενες µε 
εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας. Σε όλες τις συγκριτικές µελέτες, 
τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν 13% για ασθενείς που λάµβαναν pregabalin 
και 7% για ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που 
οδηγούσαν σε διακοπή της θεραπείας µε pregabalin ήταν η ζάλη και η υπνηλία. 
 
Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 
εικονικού φαρµάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί κατά κατηγορία και συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, <1/10), όχι συχνές 
(> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται, µπορεί επίσης να σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο 
και / ή τα συγχορηγούµενα φάρµακα. 
 
Οργανικό Σύστηµα Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκου  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Σπάνιες Ουδετεροπενία 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές Αυξηµένη όρεξη 
Όχι συχνές Ανορεξία 
Σπάνιες Υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές 
Συχνές Ευφορική συναισθηµατική διάθεση, σύγχυση, µειωµένη libido, 

ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αποπροσωποποίηση, ανοργασµία, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, 

διακυµάνσεις της συναισθηµατικής διάθεσης, αϋπνία 
παροξυνθείσα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία ανάκλησης 
λέξεων, ψευδαίσθηση, ανώµαλα όνειρα, αυξηµένη libido, 
προσβολή πανικού, απάθεια 

Σπάνιες Άρση αναστολής, εξηρµένη συναισθηµατική διάθεση 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Πολύ συχνές Ζάλη, υπνηλία 
Συχνές Αταξία, διαταραχή στην προσοχή, µη φυσιολογικός συντονισµός, 

επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσαρθρία, παραισθησία 
Όχι συχνές Νοητική διαταραχή, υπαισθησία, έλλειµµα στα οπτικά πεδία, 

νυσταγµός, διαταραχή λόγου, µυόκλωνος, ελάττωση 
αντανακλαστικών, δυσκινησία, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, 
ζάλη θέσης, υπεραισθησία, αγευσία, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά 
τις εκούσιες κινήσεις, λήθαργος, συγκοπή 

Σπάνιες Υποκινησία, παροσµία, δυσγραφία 
Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές Όραση θαµπή, διπλωπία 
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Όχι συχνές Οπτική διαταραχή, ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, οπτική 
οξύτητα µειωµένη, πόνος του οφθαλµού, ασθενωπία, δακρύρροια 
αυξηµένη 

Σπάνιες Φωτοψία, ερεθισµός του οφθαλµού, µυδρίαση, όραση κατά την 
οποία τα αντικείµενα φαίνονται ταλαντευόµενα, αλλοιωµένη 
οπτική αντίληψη του βάθους, απώλεια περιφερικής όρασης, 
στραβισµός, λάµπον βλέµµα 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Συχνές Ίλιγγος 
Σπάνιες Υπερακοΐα 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές Ταχυκαρδία 
Σπάνιες Κολποκοιλιακός αποκλεισµός πρώτου βαθµού, φλεβοκοµβική 

ταχυκαρδία, φλεβοκοµβική αρρυθµία, φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές Έξαψη, εξάψεις 
Σπάνιες Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, υπέρταση 
∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 
Όχι συχνές ∆ύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
Σπάνιες Ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συµφόρηση, επίσταξη, ρινίτιδα, 

ρογχαλητό, συσφιγκτικό αίσθηµα λαιµού 
∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
Συχνές Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
Όχι συχνές ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση, υπαισθησία στόµατος 
Σπάνιες Ασκίτης, δυσφαγία, παγκρεατίτιδα 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
Όχι συχνές Εφίδρωση, εξάνθηµα βλατιδώδες 
Σπάνιες Κρύος ιδρώτας, κνίδωση 
∆ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 
Όχι συχνές Μυϊκές δεσµιδώσεις, διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, 

µυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία 
Σπάνιες Αυχενικός σπασµός, αυχεναλγία, ραβδοµυόλυση 
∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Όχι συχνές ∆υσουρία, ακράτεια ούρων 
Σπάνιες Ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού 
Συχνές Στυτική δυσλειτουργία 
Όχι συχνές Καθυστέρηση εκσπερµάτισης, σεξουαλική δυσλειτουργία  
Σπάνιες Αµηνόρροια, µαστοδυνία, έκκριση µαστού, δυσµηνόρροια, 

υπερτροφία µαστού 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Συχνές Κόπωση, περιφερικό οίδηµα, αίσθηση µέθης, οίδηµα, βάδισµα µη 

φυσιολογικό 
Όχι συχνές Ασθένεια, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα 
Σπάνιες Άλγος παροξυνθέν, ανά σάρκα οίδηµα, πυρεξία, ρίγη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Συχνές Σωµατικό βάρος αυξηµένο 
Όχι συχνές Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξηµένη, 

Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, αριθµός αιµοπεταλίων µειωµένος 

Σπάνιες Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, Κάλιο 
αίµατος µειωµένο, σωµατικό βάρος µειωµένο, αριθµός 
λευκοκυττάρων µειωµένος 

 
4.9 Υπερδοσολογία 
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∆εν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες εκτός από τις αναµενόµενες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας µέχρι 15 g. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας µε pregabalin πρέπει να περιλαµβάνει τα 
γενικά υποστηρικτικά µέτρα και ίσως αιµοδιύλιση, εάν είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακας 
1). 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικά, Κώδικας ATC: N03A (προτεινόµενο) 
 
Η δραστική ουσία pregabalin είναι ανάλογο του γ-αµινοβουτυρικού οξέος ((S)-3-(αµινοµέθυλ)-5-
(µεθυλεξανοϊκό οξύ). 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Το pregabalin συνδέεται σε µια επικουρική υποοµάδα (α2-δ πρωτεΐνη) των ενεργοποιουµένων από 
διαφορά δυναµικού διαύλων ασβεστίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, εκτοπίζοντας δραστικά την 
[3Η]-γκαµπαπεντίνη. 
 
Κλινική εµπειρία 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Αποτελεσµατικότητα έχει δειχθεί σε µελέτες για διαβητική νευροπάθεια και µεθερπητική νευραλγία. 
Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες µορφές νευροπαθητικού πόνου. 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 9 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, διάρκειας έως 13 εβδοµάδων µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) και διάρκειας έως 8 εβδοµάδων µε δοσολογία τρεις φορές την 
ηµέρα (TID). Γενικά, τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα 
BID και TID, ήταν παρόµοια. 
 
Σε κλινικές µελέτες διάρκειας έως 13 εβδοµάδων, µείωση του πόνου παρατηρήθηκε από την 1 
εβδοµάδα και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 
Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, 45% των ασθενών που τους χορηγήθηκε pregabalin και 18% των 
ασθενών που ελάµβαναν placebo, είχαν 50% βελτίωση στην βαθµολογία πόνου. Για τους ασθενείς 
που δεν παρουσίασαν υπνηλία, αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε στο 43% των ασθενών που τους 
χορηγήθηκε pregabalin και 18% των ασθενών που ελάµβαναν placebo. Για τους ασθενείς που 
παρουσίασαν υπνηλία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 54% για το pregabalin και 16% για το placebo.  
 
Επιληψία 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 3 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες διάρκειας έως 12 εβδοµάδων, µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) ή µε δοσολογία τρεις φορές την ηµέρα (TID). Γενικά, τα 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα BID και TID, ήταν 
παρόµοια. 
 
Από την 1η Εβδοµάδα παρατηρήθηκε µία µείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η φαρµακοκινητική της pregabalin σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι παρόµοια σε υγιείς 
εθελοντές, σε επιληπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν αντιεπιληπτικά φάρµακα και σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο. 
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Απορρόφηση: 
 
Το pregabalin, χορηγούµενο επί κενού στοµάχου, απορροφάται ταχέως, µε τις µέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσµα να επιτυγχάνονται εντός 1 ώρας µετά από τη χορήγηση εφάπαξ ή 
πολλαπλών δόσεων. Η βιοδιαθεσιµότητά του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin 
υπολογίζεται ότι είναι ≥90% και είναι ανεξάρτητη της δόσης. Μετά από επανειληµµένη χορήγηση, η 
σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτυγχάνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ρυθµός απορρόφησης του 
pregabalin µειώνεται όταν χορηγείται µε τροφή, προκαλώντας µείωση της Cmax κατά 25-30% περίπου 
και επιβράδυνση του tmax σε περίπου 2,5 ώρες. Εντούτοις, η χορήγηση του pregabalin µε τροφή δεν 
έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στο βαθµό απορρόφησης του pregabalin. 
 
Κατανοµή: 
 
Σε προκλινικές µελέτες, εδείχθη ότι το pregabalin διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό σε µύες, 
επίµυες και πιθήκους. Εδείχθη επίσης, ότι το pregabalin διαπερνά τον πλακούντα των επιµύων και 
ανευρίσκεται στο γάλα θηλαζόντων επιµύων. Στους ανθρώπους, ο φαινόµενος όγκος κατανοµής του 
pregabalin µετά τη χορήγηση από του στόµατος είναι περίπου 0,56 l/Kg. Το pregabalin δεν συνδέεται 
µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Μεταβολισµός: 
 
Το pregabalin υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο. Μετά από χορήγηση 
ραδιοεπισηµασµένου pregabalin, περίπου το 98% της ραδιενέργειας που ανακτήθηκε στα ούρα ήταν 
αµετάβλητο pregabalin. Το Ν-µεθυλιωµένο παράγωγο του pregabalin, του κύριου µεταβολίτη του 
pregabalin που εντοπίσθηκε στα ούρα, αντιστοιχούσε στο 0,9% της δόσης. Σε προκλινικές µελέτες, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις ρακεµοποίησης του S-εναντιοµερούς του pregabalin σε R-εναντιοµερές. 
 
Αποµάκρυνση:  
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς, ως αµετάβλητο φάρµακο.  
 
Ο µέσος χρόνος ηµιζωής της αποµάκρυνσης του pregabalin είναι 6,3 ώρες. Η κάθαρση από το πλάσµα 
και η νεφρική κάθαρση είναι ευθέως ανάλογες της κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2 
Νεφρική ∆υσλειτουργία). 
 
Είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή σε 
ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1). 
 
Γραµµικότητα / µη-γραµµικότητα: 
 
Η φαρµακοκινητική του pregabalin είναι γραµµική για το εύρος της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δοσολογίας. Η µεταξύ ατόµων φαρµακοκινητική µεταβλητότητα για το pregabalin είναι χαµηλή  
(< 20%). Η φαρµακοκινητική των πολλαπλών δόσεων µπορεί να προβλεφθεί από τα στοιχεία των 
εφάπαξ δόσεων. Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση των συγκεντρώσεων του pregabalin στο 
πλάσµα, επί τακτικής βάσεως. 
 
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών 
 
Φύλο 
 
Οι κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι το φύλο δεν έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στις 
συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της κάθαρσης κρεατινίνης. Επιπλέον, το pregabalin 
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αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα, µε αιµοδιύλιση (µετά από συνεδρία αιµοδιύλισης 4 
ωρών, οι συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα µειώνονται κατά περίπου 50%). Καθώς η 
νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός απέκκρισης, η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε νεφρική 
δυσλειτουργία και συµπληρωµατική δοσολογία µετά από αιµοδιύλιση είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 
4.2 Πίνακα 1). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς 
το pregabalin δεν µεταβολίζεται σηµαντικά και απεκκρίνεται κυρίως ως αµετάβλητο φάρµακο στα 
ούρα, η  ηπατική δυσλειτουργία, δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τα επίπεδα του pregabalin 
στο πλάσµα. 
 
Ηλικιωµένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Η κάθαρση του pregabalin τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση αυτή στην 
κάθαρση του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin είναι σύµφωνη µε τη µείωση της κάθαρσης 
της κρεατινίνης που σχετίζεται µε την αύξηση της ηλικίας. Πιθανόν να χρειασθεί µείωση της 
δοσολογίας του pregabalin σε ασθενείς που παρουσιάζουν µείωση της νεφρικής λειτουργίας που 
σχετίζεται µε την ηλικία (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1).  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε συνήθεις φαρµακολογικές µελέτες ασφαλείας σε ζώα, το pregabalin ήταν καλώς ανεκτό σε 
ανάλογες δόσεις, µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σε µελέτες τοξικότητας 
επαναλαµβανόµενης δοσολογίας, σε επίµυες και πιθήκους  παρατηρήθηκαν αντιδράσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της υποκινητικότητας, υπερκινητικότητας 
και αταξίας. Αυξηµένη συχνότητα ατροφίας του αµφιβληστροειδούς, που συχνά παρατηρείται σε 
ηλικιωµένους επίµυες µε αλβινισµό, παρατηρήθηκε µετά από µακροχρόνια έκθεση σε pregabalin 5 
φορές ≥ από τη µέση έκθεση του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση.  
 
Το pregabalin δεν είναι τερατογόνο σε µύες, επίµυες ή κονίκλους. Το pregabalin προκάλεσε 
εµβρυοτοξικότητα σε επίµυες και κονίκλους µόνον µετά από έκθεση επαρκώς µεγαλύτερη από την  
έκθεση του ανθρώπου. Σε µελέτες προγεννητικής/µεταγεννητικής τοξικότητας, το pregabalin 
προκάλεσε τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων σε επίµυες µετά από έκθεση 2 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη έκθεση του ανθρώπου. 
 
Το pregabalin δεν έχει γονιδιοτοξική δράση, βάσει των αποτελεσµάτων µιας σειράς δοκιµών in vitro 
και in vivo.  
 
∆ιετείς µελέτες καρκινογένεσης µε pregabalin, διεξήχθησαν σε επίµυες και µύες. ∆εν παρατηρήθηκαν 
όγκοι σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις έως 24 φορές µεγαλύτερες από την µέση έκθεση 
του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση των 600 mg/ηµέρα. Στους µύες, δεν 
παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης όγκων, σε δόσεις παρόµοιες µε την µέση έκθεση του 
ανθρώπου, αλλά παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης αιµαγγειοσαρκωµάτων σε 
υψηλότερες δόσεις. Ο µη-γονιδιοτοξικός µηχανισµός σχηµατισµού όγκων, οφειλόµενων στο 
pregabalin, στους µύες, περιλαµβάνει µεταβολές στα αιµοπετάλια και συσχετιζόµενο 
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτές οι µεταβολές στα αιµοπετάλια δεν 
παρατηρήθηκαν στους επίµυες ή στους ανθρώπους, όπως φαίνεται από βραχυπρόθεσµα ή 
περιορισµένα µακροπρόθεσµα κλινικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν 
σχετικό κίνδυνο στους ανθρώπους. 
 
Σε ανήλικους επίµυες οι µορφές τοξικότητας δεν διαφέρουν ποιοτικά από αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ενήλικους επίµυες. Ωστόσο, οι ανήλικοι επίµυες είναι πιο ευαίσθητοι. Σε θεραπευτικές εκθέσεις, 
εµφανίστηκαν κλινικά σηµεία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως υπερκινητικότητα και 
τριγµός οδόντων και κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη (παροδική καταστολή της αύξησης του 
σωµατικού βάρους). Παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο οίστρου, σε θεραπευτικές εκθέσεις 
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πενταπλάσιες από τις συνήθεις του ανθρώπου. Νευροσυµπεριφεριολογικές/γνωστικές αντιδράσεις 
παρατηρήθηκαν σε ανήλικους επίµυες 1-2 εβδοµάδες, µετά από έκθεση > 2 φορές (αντίδραση σε 
αιφνίδια ακουστικά ερεθίσµατα) ή > 5 φορές (εκµάθηση/µνήµη) από τη θεραπευτική έκθεση του 
ανθρώπου. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόµενο Καψακίου: 
Μονοϋδρική λακτόζη  
Άµυλο αραβοσίτου 
Τάλκης 
 
Κέλυφος Καψακίου: 
Ζελατίνη 
∆ιοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Λαουρυλοθειικό νάτριο  
∆ιοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές 
Κεκαθαρµένο ύδωρ 
Ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172) 
 
Μελάνι εκτύπωσης: 
Κόµµεα λάκκας  
Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) 
Προπυλενογλυκόλη 
Υδροξείδιο του καλίου 
  
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Blister από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 14 ή 56 σκληρά καψάκια. 
∆ιάτρητα blister, µονάδων δόσης από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 100 x 1 σκληρά καψάκια.  
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited,  
Ramsgate Road,  
Sandwich,  
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Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 100 mg σκληρά καψάκια 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 100 mg pregabalin.  Για τα έκδοχα, βλέπε λήµµα 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
Καψάκιο των 100 mg: Πορτοκαλί σκληρό καψάκιο από ζελατίνη, που φέρει την επισήµανση “Pfizer” 
στο καπάκι και “PGN 100”στο σώµα µε µαύρο µελάνι. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες.  
 
Επιληψία 
 
Το Lyrica ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ενήλικες µε εστιακές επιληπτικές κρίσεις µε 
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η δόση κυµαίνεται από 150 έως 600mg ηµερησίως, χορηγούµενα είτε σε δύο ή σε τρεις διηρηµένες 
δόσεις. 
 
Το Lyrica µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί, µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα 3 έως 7 ηµερών, να αυξηθεί σε 300mg ηµερησίως, και, εάν είναι απαραίτητο, στη µέγιστη 
δόση των 600mg ηµερησίως µετά από ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 
 
Επιληψία 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί να αυξηθεί µετά από µία 
εβδοµάδα, σε 300mg ηµερησίως. Η µέγιστη δόση των 600mg ηµερησίως, µπορεί να επιτευχθεί µετά 
από µία επιπλέον εβδοµάδα.  
 
∆ιακοπή του pregabalin 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, εάν η χρήση του pregabalin πρέπει να διακοπεί, είτε 
στον νευροπαθητικό πόνο, είτε στην επιληψία, συνιστάται η διακοπή του να πραγµατοποιηθεί 
βαθµιαία, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
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Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς ως αµετάβλητο φάρµακο. Καθώς η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2), η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη 
νεφρική λειτουργία πρέπει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κάθαρση  της κρεατινίνης  (CLcr), 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
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Το pregabalin αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα µε αιµοδιύλιση (50% του φαρµάκου σε 
4 ώρες). Για τους ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση, η ηµερήσια δόση του pregabalin πρέπει να 
προσαρµόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από την ηµερήσια δόση, πρέπει να χορηγείται 
και µία συµπληρωµατική δόση αµέσως µετά από κάθε 4-ωρη συνεδρία της αιµοδιύλισης (βλέπε 
Πίνακα 1). 
 
Πίνακας 1. Προσαρµογή της δοσολογίας του Pregabalin βάσει της νεφρικής λειτουργίας  
 

Κάθαρση 
Κρεατινίνης (CLcr) 

(ml/min) 
Συνολική Ηµερήσια ∆όση Pregabalin* ∆οσολογικό σχήµα 

 Αρχική δόση 
(mg/ηµέρα) 

Μέγιστη δόση 
(mg/ηµέρα) 

 

≥ 60 150 600 BID ή TID 
≥ 30 - < 60 75 300 BID ή TID 
≥ 15 - < 30 25 - 50 150 QD ή BID 

< 15 25 75 QD 
Συµπληρωµατική δόση µετά την αιµοδιύλιση (mg) 

 25 100 Εφάπαξ δόση+ 
TID = Τρεις διηρηµένες δόσεις 
BID = ∆ύο διηρηµένες δόσεις 
QD = Μία εφάπαξ ηµερήσια δόση 
*H συνολική ηµερήσια δόση (mg/ηµέρα) πρέπει να διαιρείται όπως ενδείκνυται από το δοσολογικό 
σχήµα ώστε να προκύπτουν mg/δόση 
+Η συµπληρωµατική δόση είναι µία εφάπαξ επιπρόσθετη δόση 
 
Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 
5.2). 
 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 12 ετών και εφήβους δεν έχει τεκµηριωθεί. 
Η χρήση σε παιδιά δεν συνιστάται (βλέπε λήµµα 5.3)  
 
Χρήση σε ηλικιωµένους (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Σε ηλικιωµένους ασθενείς µπορεί να χρειαστεί µείωση της δόσης του pregabalin, λόγω µειωµένης 
νεφρικής λειτουργίας (βλέπε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
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Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάζης 
Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο.  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισµένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος 
κατά τη θεραπεία µε pregabalin, µπορεί να χρειαστούν ρύθµιση των υπογλυκαιµικών τους φαρµάκων. 
 
Η θεραπεία µε pregabalin έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) στους ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται συµβουλή να είναι προσεκτικοί µέχρι να εξοικειωθούν µε τις πιθανές αντιδράσεις 
που µπορεί να έχουν στο φάρµακο. 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχορηγούµενων αντιεπιληπτικών  φαρµακευτικών 
προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασµών µε το pregabalin ως συµπληρωµατική 
θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως µονοθεραπεία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το pregabalin, δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ή να υποστεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς απεκκρίνεται κυρίως αµετάβλητο στα ούρα, υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο 
(< 2% της δόσης ανακτήθηκε στα ούρα ως µεταβολίτες), δεν αναστέλλει το µεταβολισµό των 
φαρµάκων in vitro και δεν συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Κατά συνέπεια, σε µελέτες in vivo, δεν παρατηρήθηκε καµία κλινικά αξιοσηµείωτη φαρµακοκινητική 
αλληλεπίδραση µεταξύ του pregabalin και της φαινυτοΐνης, της καρβαµαζεπίνης, του βαλπροϊκού 
οξέος, της λαµοτριγίνης, της γκαµπαπεντίνης, της λοραζεπάµης, της οξυκωδόνης ή της αιθανόλης. 
 
Φαρµακοκινητική ανάλυση σε δείγµα πληθυσµού έδειξε ότι τα από του στόµατος αντιδιαβητικά, τα 
διουρητικά, η ινσουλίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η τιαγκαµπίνη και η τοπιραµάτη δεν είχαν κλινικά 
σηµαντική δράση στην κάθαρση του pregabalin. 
 
Η συγχορήγηση του pregabalin µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά της νοραιθιστερόνης και/ή 
της αιθυνυλοιστραδιόλης δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση, καµιάς 
από τις δύο ουσίες  
 
Πολλαπλές από του στόµατος δόσεις του pregabalin συγχορηγούµενου µε οξυκωδόνη, λοραζεπάµη ή 
αιθανόλη δεν είχαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στην αναπνοή. Το pregabalin φαίνεται ότι δρα 
αθροιστικά επί της δράσης της οξυκωδόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής 
λειτουργίας. Το pregabalin πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάµης. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες φαρµακοδυναµικής αλληλεπίδρασης σε ηλικιωµένους εθελοντές. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την χρήση του pregabalin σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε λήµµα 5.3). Ο 
ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εποµένως, το Lyrica, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν το όφελος για τη µητέρα υπερκαλύπτει 
σαφώς τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης πρέπει να 
λαµβάνονται από γυναίκες µε πιθανότητα τεκνοποίησης. 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το pregabalin εκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο, αν και ανιχνεύεται 
στο γάλα των αρουραίων. Εποµένως, η γαλουχία δεν συνιστάται, κατά την διάρκεια θεραπείας µε 
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pregabalin. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Το Lyrica µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και εποµένως, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα 
οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συµβουλή να µην οδηγούν, να µη 
χειρίζονται πολύπλοκα µηχανήµατα και να µην παίρνουν µέρος σε ενδεχοµένως επικίνδυνες 
δραστηριότητες, µέχρι να γίνει γνωστό εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά τους να 
εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Στο κλινικό πρόγραµµα του pregabalin συµµετείχαν πάνω από 9000 ασθενείς που εξετέθησαν στο 
pregabalin, εκ των οποίων πάνω από 5000 συµµετείχαν σε διπλά-τυφλές µελέτες, ελεγχόµενες µε 
εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας. Σε όλες τις συγκριτικές µελέτες, 
τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν 13% για ασθενείς που λάµβαναν pregabalin 
και 7% για ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που 
οδηγούσαν σε διακοπή της θεραπείας µε pregabalin ήταν η ζάλη και η υπνηλία. 
 
Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 
εικονικού φαρµάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί κατά κατηγορία και συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, <1/10), όχι συχνές 
(> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται, µπορεί επίσης να σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο 
και / ή τα συγχορηγούµενα φάρµακα. 
 
Οργανικό Σύστηµα Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκου  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Σπάνιες Ουδετεροπενία 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές Αυξηµένη όρεξη 
Όχι συχνές Ανορεξία 
Σπάνιες Υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές 
Συχνές Ευφορική συναισθηµατική διάθεση, σύγχυση, µειωµένη libido, 

ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αποπροσωποποίηση, ανοργασµία, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, 

διακυµάνσεις της συναισθηµατικής διάθεσης, αϋπνία 
παροξυνθείσα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία ανάκλησης 
λέξεων, ψευδαίσθηση, ανώµαλα όνειρα, αυξηµένη libido, 
προσβολή πανικού, απάθεια 

Σπάνιες Άρση αναστολής, εξηρµένη συναισθηµατική διάθεση 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Πολύ συχνές Ζάλη, υπνηλία 
Συχνές Αταξία, διαταραχή στην προσοχή, µη φυσιολογικός συντονισµός, 

επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσαρθρία, παραισθησία 
Όχι συχνές Νοητική διαταραχή, υπαισθησία, έλλειµµα στα οπτικά πεδία, 

νυσταγµός, διαταραχή λόγου, µυόκλωνος, ελάττωση 
αντανακλαστικών, δυσκινησία, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, 
ζάλη θέσης, υπεραισθησία, αγευσία, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά 
τις εκούσιες κινήσεις, λήθαργος, συγκοπή 

Σπάνιες Υποκινησία, παροσµία, δυσγραφία 
Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές Όραση θαµπή, διπλωπία 
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Όχι συχνές Οπτική διαταραχή, ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, οπτική 
οξύτητα µειωµένη, πόνος του οφθαλµού, ασθενωπία, δακρύρροια 
αυξηµένη 

Σπάνιες Φωτοψία, ερεθισµός του οφθαλµού, µυδρίαση, όραση κατά την 
οποία τα αντικείµενα φαίνονται ταλαντευόµενα, αλλοιωµένη 
οπτική αντίληψη του βάθους, απώλεια περιφερικής όρασης, 
στραβισµός, λάµπον βλέµµα 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Συχνές Ίλιγγος 
Σπάνιες Υπερακοΐα 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές Ταχυκαρδία 
Σπάνιες Κολποκοιλιακός αποκλεισµός πρώτου βαθµού, φλεβοκοµβική 

ταχυκαρδία, φλεβοκοµβική αρρυθµία, φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές Έξαψη, εξάψεις 
Σπάνιες Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, υπέρταση 
∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 
Όχι συχνές ∆ύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
Σπάνιες Ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συµφόρηση, επίσταξη, ρινίτιδα, 

ρογχαλητό, συσφιγκτικό αίσθηµα λαιµού 
∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
Συχνές Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
Όχι συχνές ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση, υπαισθησία στόµατος 
Σπάνιες Ασκίτης, δυσφαγία, παγκρεατίτιδα 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
Όχι συχνές Εφίδρωση, εξάνθηµα βλατιδώδες 
Σπάνιες Κρύος ιδρώτας, κνίδωση 
∆ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 
Όχι συχνές Μυϊκές δεσµιδώσεις, διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, 

µυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία 
Σπάνιες Αυχενικός σπασµός, αυχεναλγία, ραβδοµυόλυση 
∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Όχι συχνές ∆υσουρία, ακράτεια ούρων 
Σπάνιες Ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού 
Συχνές Στυτική δυσλειτουργία 
Όχι συχνές Καθυστέρηση εκσπερµάτισης, σεξουαλική δυσλειτουργία  
Σπάνιες Αµηνόρροια, µαστοδυνία, έκκριση µαστού, δυσµηνόρροια, 

υπερτροφία µαστού 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Συχνές Κόπωση, περιφερικό οίδηµα, αίσθηση µέθης, οίδηµα, βάδισµα µη 

φυσιολογικό 
Όχι συχνές Ασθένεια, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα 
Σπάνιες Άλγος παροξυνθέν, ανά σάρκα οίδηµα, πυρεξία, ρίγη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Συχνές Σωµατικό βάρος αυξηµένο 
Όχι συχνές Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξηµένη, 

Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, αριθµός αιµοπεταλίων µειωµένος 

Σπάνιες Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, Κάλιο 
αίµατος µειωµένο, σωµατικό βάρος µειωµένο, αριθµός 
λευκοκυττάρων µειωµένος 

 
4.9 Υπερδοσολογία 
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∆εν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες εκτός από τις αναµενόµενες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας µέχρι 15 g. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας µε pregabalin πρέπει να περιλαµβάνει τα 
γενικά υποστηρικτικά µέτρα και ίσως αιµοδιύλιση, εάν είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακας 
1). 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικά, Κώδικας ATC: N03A (προτεινόµενο) 
 
Η δραστική ουσία pregabalin είναι ανάλογο του γ-αµινοβουτυρικού οξέος ((S)-3-(αµινοµέθυλ)-5-
(µεθυλεξανοϊκό οξύ). 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Το pregabalin συνδέεται σε µια επικουρική υποοµάδα (α2-δ πρωτεΐνη) των ενεργοποιουµένων από 
διαφορά δυναµικού διαύλων ασβεστίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, εκτοπίζοντας δραστικά την 
[3Η]-γκαµπαπεντίνη. 
 
Κλινική εµπειρία 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Αποτελεσµατικότητα έχει δειχθεί σε µελέτες για διαβητική νευροπάθεια και µεθερπητική νευραλγία. 
Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες µορφές νευροπαθητικού πόνου. 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 9 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, διάρκειας έως 13 εβδοµάδων µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) και διάρκειας έως 8 εβδοµάδων µε δοσολογία τρεις φορές την 
ηµέρα (TID). Γενικά, τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα 
BID και TID, ήταν παρόµοια. 
 
Σε κλινικές µελέτες διάρκειας έως 13 εβδοµάδων, µείωση του πόνου παρατηρήθηκε από την 1 
εβδοµάδα και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 
Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, 45% των ασθενών που τους χορηγήθηκε pregabalin και 18% των 
ασθενών που ελάµβαναν placebo, είχαν 50% βελτίωση στην βαθµολογία πόνου. Για τους ασθενείς 
που δεν παρουσίασαν υπνηλία, αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε στο 43% των ασθενών που τους 
χορηγήθηκε pregabalin και 18% των ασθενών που ελάµβαναν placebo. Για τους ασθενείς που 
παρουσίασαν υπνηλία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 54% για το pregabalin και 16% για το placebo.  
 
Επιληψία 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 3 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες διάρκειας έως 12 εβδοµάδων, µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) ή µε δοσολογία τρεις φορές την ηµέρα (TID). Γενικά, τα 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα BID και TID, ήταν 
παρόµοια. 
 
Από την 1η Εβδοµάδα παρατηρήθηκε µία µείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η φαρµακοκινητική της pregabalin σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι παρόµοια σε υγιείς 
εθελοντές, σε επιληπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν αντιεπιληπτικά φάρµακα και σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο. 
 



 

38 

Απορρόφηση: 
 
Το pregabalin, χορηγούµενο επί κενού στοµάχου, απορροφάται ταχέως, µε τις µέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσµα να επιτυγχάνονται εντός 1 ώρας µετά από τη χορήγηση εφάπαξ ή 
πολλαπλών δόσεων. Η βιοδιαθεσιµότητά του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin 
υπολογίζεται ότι είναι ≥90% και είναι ανεξάρτητη της δόσης. Μετά από επανειληµµένη χορήγηση, η 
σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτυγχάνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ρυθµός απορρόφησης του 
pregabalin µειώνεται όταν χορηγείται µε τροφή, προκαλώντας µείωση της Cmax κατά 25-30% περίπου 
και επιβράδυνση του tmax σε περίπου 2,5 ώρες. Εντούτοις, η χορήγηση του pregabalin µε τροφή δεν 
έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στο βαθµό απορρόφησης του pregabalin. 
 
Κατανοµή: 
 
Σε προκλινικές µελέτες, εδείχθη ότι το pregabalin διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό σε µύες, 
επίµυες και πιθήκους. Εδείχθη επίσης, ότι το pregabalin διαπερνά τον πλακούντα των επιµύων και 
ανευρίσκεται στο γάλα θηλαζόντων επιµύων. Στους ανθρώπους, ο φαινόµενος όγκος κατανοµής του 
pregabalin µετά τη χορήγηση από του στόµατος είναι περίπου 0,56 l/Kg. Το pregabalin δεν συνδέεται 
µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Μεταβολισµός: 
 
Το pregabalin υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο. Μετά από χορήγηση 
ραδιοεπισηµασµένου pregabalin, περίπου το 98% της ραδιενέργειας που ανακτήθηκε στα ούρα ήταν 
αµετάβλητο pregabalin. Το Ν-µεθυλιωµένο παράγωγο του pregabalin, του κύριου µεταβολίτη του 
pregabalin που εντοπίσθηκε στα ούρα, αντιστοιχούσε στο 0,9% της δόσης. Σε προκλινικές µελέτες, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις ρακεµοποίησης του S-εναντιοµερούς του pregabalin σε R-εναντιοµερές. 
 
Αποµάκρυνση:  
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς, ως αµετάβλητο φάρµακο.  
 
Ο µέσος χρόνος ηµιζωής της αποµάκρυνσης του pregabalin είναι 6,3 ώρες. Η κάθαρση από το πλάσµα 
και η νεφρική κάθαρση είναι ευθέως ανάλογες της κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2 
Νεφρική ∆υσλειτουργία). 
 
Είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή σε 
ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1). 
 
Γραµµικότητα / µη-γραµµικότητα: 
 
Η φαρµακοκινητική του pregabalin είναι γραµµική για το εύρος της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δοσολογίας. Η µεταξύ ατόµων φαρµακοκινητική µεταβλητότητα για το pregabalin είναι χαµηλή  
(< 20%). Η φαρµακοκινητική των πολλαπλών δόσεων µπορεί να προβλεφθεί από τα στοιχεία των 
εφάπαξ δόσεων. Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση των συγκεντρώσεων του pregabalin στο 
πλάσµα, επί τακτικής βάσεως. 
 
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών 
 
Φύλο 
 
Οι κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι το φύλο δεν έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στις 
συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της κάθαρσης κρεατινίνης. Επιπλέον, το pregabalin 
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αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα, µε αιµοδιύλιση (µετά από συνεδρία αιµοδιύλισης 4 
ωρών, οι συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα µειώνονται κατά περίπου 50%). Καθώς η 
νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός απέκκρισης, η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε νεφρική 
δυσλειτουργία και συµπληρωµατική δοσολογία µετά από αιµοδιύλιση είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 
4.2 Πίνακα 1). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς 
το pregabalin δεν µεταβολίζεται σηµαντικά και απεκκρίνεται κυρίως ως αµετάβλητο φάρµακο στα 
ούρα, η ηπατική δυσλειτουργία, δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τα επίπεδα του pregabalin 
στο πλάσµα. 
 
Ηλικιωµένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Η κάθαρση του pregabalin τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση αυτή στην 
κάθαρση του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin είναι σύµφωνη µε τη µείωση της κάθαρσης 
της κρεατινίνης που σχετίζεται µε την αύξηση της ηλικίας. Πιθανόν να χρειασθεί µείωση της 
δοσολογίας του pregabalin σε ασθενείς που παρουσιάζουν µείωση της νεφρικής λειτουργίας που 
σχετίζεται µε την ηλικία (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1).  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε συνήθεις φαρµακολογικές µελέτες ασφαλείας σε ζώα, το pregabalin ήταν καλώς ανεκτό σε 
ανάλογες δόσεις, µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σε µελέτες τοξικότητας 
επαναλαµβανόµενης δοσολογίας, σε επίµυες και πιθήκους  παρατηρήθηκαν αντιδράσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της υποκινητικότητας, υπερκινητικότητας 
και αταξίας. Αυξηµένη συχνότητα ατροφίας του αµφιβληστροειδούς, που συχνά παρατηρείται σε 
ηλικιωµένους επίµυες µε αλβινισµό, παρατηρήθηκε µετά από µακροχρόνια έκθεση σε pregabalin 5 
φορές ≥ από τη µέση έκθεση του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση.  
 
Το pregabalin δεν είναι τερατογόνο σε µύες, επίµυες ή κονίκλους. Το pregabalin προκάλεσε 
εµβρυοτοξικότητα σε επίµυες και κονίκλους µόνον µετά από έκθεση επαρκώς µεγαλύτερη από την  
έκθεση του ανθρώπου. Σε µελέτες προγεννητικής/µεταγεννητικής τοξικότητας, το pregabalin 
προκάλεσε τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων σε επίµυες µετά από έκθεση 2 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη έκθεση του ανθρώπου. 
 
Το pregabalin δεν έχει γονιδιοτοξική δράση, βάσει των αποτελεσµάτων µιας σειράς δοκιµών in vitro 
και in vivo.  
 
∆ιετείς µελέτες καρκινογένεσης µε pregabalin, διεξήχθησαν σε επίµυες και µύες. ∆εν παρατηρήθηκαν 
όγκοι σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις έως 24 φορές µεγαλύτερες από την µέση έκθεση 
του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση των 600 mg/ηµέρα. Στους µύες, δεν 
παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης όγκων, σε δόσεις παρόµοιες µε την µέση έκθεση του 
ανθρώπου, αλλά παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης αιµαγγειοσαρκωµάτων σε 
υψηλότερες δόσεις. Ο µη-γονιδιοτοξικός µηχανισµός σχηµατισµού όγκων, οφειλόµενων στο 
pregabalin, στους µύες, περιλαµβάνει µεταβολές στα αιµοπετάλια και συσχετιζόµενο 
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτές οι µεταβολές στα αιµοπετάλια δεν 
παρατηρήθηκαν στους επίµυες ή στους ανθρώπους, όπως φαίνεται από βραχυπρόθεσµα ή 
περιορισµένα µακροπρόθεσµα κλινικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν 
σχετικό κίνδυνο στους ανθρώπους. 
 
Σε ανήλικους επίµυες οι µορφές τοξικότητας δεν διαφέρουν ποιοτικά από αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ενήλικους επίµυες. Ωστόσο, οι ανήλικοι επίµυες είναι πιο ευαίσθητοι. Σε θεραπευτικές εκθέσεις, 
εµφανίστηκαν κλινικά σηµεία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως υπερκινητικότητα και 
τριγµός οδόντων και κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη (παροδική καταστολή της αύξησης του 
σωµατικού βάρους). Παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο οίστρου, σε θεραπευτικές εκθέσεις 
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πενταπλάσιες από τις συνήθεις του ανθρώπου. Νευροσυµπεριφεριολογικές/γνωστικές αντιδράσεις 
παρατηρήθηκαν σε ανήλικους επίµυες 1-2 εβδοµάδες, µετά από έκθεση > 2 φορές (αντίδραση σε 
αιφνίδια ακουστικά ερεθίσµατα) ή > 5 φορές (εκµάθηση/µνήµη) από τη θεραπευτική έκθεση του 
ανθρώπου. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόµενο Καψακίου: 
Μονοϋδρική λακτόζη  
Άµυλο αραβοσίτου 
Τάλκης 
 
Κέλυφος Καψακίου: 
Ζελατίνη 
∆ιοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Λαουρυλοθειικό νάτριο  
∆ιοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές 
Κεκαθαρµένο ύδωρ 
Ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172) 
 
Μελάνι εκτύπωσης: 
Κόµµεα λάκκας  
Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) 
Προπυλενογλυκόλη 
Υδροξείδιο του καλίου 
  
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Blister από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 21 ή 84 σκληρά καψάκια. 
∆ιάτρητα blister, µονάδων δόσης από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 100 x 1 σκληρά καψάκια.  
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited,  
Ramsgate Road,  
Sandwich,  
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Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 150 mg σκληρά καψάκια 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 150 mg pregabalin.  Για τα έκδοχα, βλέπε λήµµα 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
Καψάκιο των 150 mg: Λευκό καψάκιο σκληρό από ζελατίνη, που φέρει την επισήµανση “Pfizer” στο 
καπάκι και “PGN 150”στο σώµα µε µαύρο µελάνι. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες.  
 
Επιληψία 
 
Το Lyrica ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ενήλικες µε εστιακές επιληπτικές κρίσεις µε 
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η δόση κυµαίνεται από 150 έως 600mg ηµερησίως, χορηγούµενα είτε σε δύο ή σε τρεις διηρηµένες 
δόσεις. 
 
Το Lyrica µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί, µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα 3 έως 7 ηµερών, να αυξηθεί σε 300mg ηµερησίως, και, εάν είναι απαραίτητο, στη µέγιστη 
δόση των 600mg ηµερησίως µετά από ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 
 
Επιληψία 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί να αυξηθεί µετά από µία 
εβδοµάδα, σε 300mg ηµερησίως. Η µέγιστη δόση των 600mg ηµερησίως, µπορεί να επιτευχθεί µετά 
από µία επιπλέον εβδοµάδα.  
 
∆ιακοπή του pregabalin 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, εάν η χρήση του pregabalin πρέπει να διακοπεί, είτε 
στον νευροπαθητικό πόνο, είτε στην επιληψία, συνιστάται η διακοπή του να πραγµατοποιηθεί 
βαθµιαία, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
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Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς ως αµετάβλητο φάρµακο. Καθώς η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2), η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη 
νεφρική λειτουργία πρέπει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κάθαρση  της κρεατινίνης  (CLcr), 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
 

)85,0(
)/(72
)()](140[min)/( ςασθενεκεςγυναγια

ορονηκρεατιν
ροςβτηαηλι κ ίί

dlmgύί
kgάέίmlCLcr ×

×
×−=  

 
Το pregabalin αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα µε αιµοδιύλιση (50% του φαρµάκου σε 
4 ώρες). Για τους ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση, η ηµερήσια δόση του pregabalin πρέπει να 
προσαρµόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από την ηµερήσια δόση, πρέπει να χορηγείται 
και µία συµπληρωµατική δόση αµέσως µετά από κάθε 4-ωρη συνεδρία της αιµοδιύλισης (βλέπε 
Πίνακα 1). 
 
Πίνακας 1. Προσαρµογή της δοσολογίας του Pregabalin βάσει της νεφρικής λειτουργίας  
 

Κάθαρση 
Κρεατινίνης (CLcr) 

(ml/min) 
Συνολική Ηµερήσια ∆όση Pregabalin* ∆οσολογικό σχήµα 

 Αρχική δόση 
(mg/ηµέρα) 

Μέγιστη δόση 
(mg/ηµέρα) 

 

≥ 60 150 600 BID ή TID 
≥ 30 - < 60 75 300 BID ή TID 
≥ 15 - < 30 25 - 50 150 QD ή BID 

< 15 25 75 QD 
Συµπληρωµατική δόση µετά την αιµοδιύλιση (mg) 

 25 100 Εφάπαξ δόση+ 
TID = Τρεις διηρηµένες δόσεις 
BID = ∆ύο διηρηµένες δόσεις 
QD = Μία εφάπαξ ηµερήσια δόση 
*H συνολική ηµερήσια δόση (mg/ηµέρα) πρέπει να διαιρείται όπως ενδείκνυται από το δοσολογικό 
σχήµα ώστε να προκύπτουν mg/δόση 
+Η συµπληρωµατική δόση είναι µία εφάπαξ επιπρόσθετη δόση 
 
Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 
5.2). 
 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 12 ετών και εφήβους δεν έχει τεκµηριωθεί. 
Η χρήση σε παιδιά δεν συνιστάται (βλέπε λήµµα 5.3)  
 
Χρήση σε ηλικιωµένους (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Σε ηλικιωµένους ασθενείς µπορεί να χρειαστεί µείωση της δόσης του pregabalin, λόγω µειωµένης 
νεφρικής λειτουργίας (βλέπε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
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Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάζης 
Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο.  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισµένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος 
κατά τη θεραπεία µε pregabalin, µπορεί να χρειαστούν ρύθµιση των υπογλυκαιµικών τους φαρµάκων. 
 
Η θεραπεία µε pregabalin έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) στους ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται συµβουλή να είναι προσεκτικοί µέχρι να εξοικειωθούν µε τις πιθανές αντιδράσεις 
που µπορεί να έχουν στο φάρµακο. 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχορηγούµενων αντιεπιληπτικών  φαρµακευτικών 
προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασµών µε το pregabalin ως συµπληρωµατική 
θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως µονοθεραπεία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το pregabalin, δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ή να υποστεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς απεκκρίνεται κυρίως αµετάβλητο στα ούρα, υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο 
(< 2% της δόσης ανακτήθηκε στα ούρα ως µεταβολίτες), δεν αναστέλλει το µεταβολισµό των 
φαρµάκων in vitro και δεν συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Κατά συνέπεια, σε µελέτες in vivo, δεν παρατηρήθηκε καµία κλινικά αξιοσηµείωτη φαρµακοκινητική 
αλληλεπίδραση µεταξύ του pregabalin και της φαινυτοΐνης, της καρβαµαζεπίνης, του βαλπροϊκού 
οξέος, της λαµοτριγίνης, της γκαµπαπεντίνης, της λοραζεπάµης, της οξυκωδόνης ή της αιθανόλης. 
 
Φαρµακοκινητική ανάλυση σε δείγµα πληθυσµού έδειξε ότι τα από του στόµατος αντιδιαβητικά, τα 
διουρητικά, η ινσουλίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η τιαγκαµπίνη και η τοπιραµάτη δεν είχαν κλινικά 
σηµαντική δράση στην κάθαρση του pregabalin. 
 
Η συγχορήγηση του pregabalin µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά της νοραιθιστερόνης και/ή 
της αιθυνυλοιστραδιόλης δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση, καµιάς 
από τις δύο ουσίες  
 
Πολλαπλές από του στόµατος δόσεις του pregabalin συγχορηγούµενου µε οξυκωδόνη, λοραζεπάµη ή 
αιθανόλη δεν είχαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στην αναπνοή. Το pregabalin φαίνεται ότι δρα 
αθροιστικά επί της δράσης της οξυκωδόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής 
λειτουργίας. Το pregabalin πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάµης. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες φαρµακοδυναµικής αλληλεπίδρασης σε ηλικιωµένους εθελοντές. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την χρήση του pregabalin σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε λήµµα 5.3). Ο 
ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εποµένως, το Lyrica, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν το όφελος για τη µητέρα υπερκαλύπτει 
σαφώς τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης πρέπει να 
λαµβάνονται από γυναίκες µε πιθανότητα τεκνοποίησης. 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το pregabalin εκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο, αν και ανιχνεύεται 
στο γάλα των αρουραίων. Εποµένως, η γαλουχία δεν συνιστάται, κατά την διάρκεια θεραπείας µε 



 

45 

pregabalin. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Το Lyrica µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και εποµένως, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα 
οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συµβουλή να µην οδηγούν, να µη 
χειρίζονται πολύπλοκα µηχανήµατα και να µην παίρνουν µέρος σε ενδεχοµένως επικίνδυνες 
δραστηριότητες, µέχρι να γίνει γνωστό εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά τους να 
εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Στο κλινικό πρόγραµµα του pregabalin συµµετείχαν πάνω από 9000 ασθενείς που εξετέθησαν στο 
pregabalin, εκ των οποίων πάνω από 5000 συµµετείχαν σε διπλά-τυφλές µελέτες, ελεγχόµενες µε 
εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας. Σε όλες τις συγκριτικές µελέτες, 
τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν 13% για ασθενείς που λάµβαναν pregabalin 
και 7% για ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που 
οδηγούσαν σε διακοπή της θεραπείας µε pregabalin ήταν η ζάλη και η υπνηλία. 
 
Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 
εικονικού φαρµάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί κατά κατηγορία και συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, <1/10), όχι συχνές 
(> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται, µπορεί επίσης να σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο 
και / ή τα συγχορηγούµενα φάρµακα. 
 
Οργανικό Σύστηµα Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκου  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Σπάνιες Ουδετεροπενία 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές Αυξηµένη όρεξη 
Όχι συχνές Ανορεξία 
Σπάνιες Υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές 
Συχνές Ευφορική συναισθηµατική διάθεση, σύγχυση, µειωµένη libido, 

ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αποπροσωποποίηση, ανοργασµία, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, 

διακυµάνσεις της συναισθηµατικής διάθεσης, αϋπνία 
παροξυνθείσα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία ανάκλησης 
λέξεων, ψευδαίσθηση, ανώµαλα όνειρα, αυξηµένη libido, 
προσβολή πανικού, απάθεια 

Σπάνιες Άρση αναστολής, εξηρµένη συναισθηµατική διάθεση 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Πολύ συχνές Ζάλη, υπνηλία 
Συχνές Αταξία, διαταραχή στην προσοχή, µη φυσιολογικός συντονισµός, 

επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσαρθρία, παραισθησία 
Όχι συχνές Νοητική διαταραχή, υπαισθησία, έλλειµµα στα οπτικά πεδία, 

νυσταγµός, διαταραχή λόγου, µυόκλωνος, ελάττωση 
αντανακλαστικών, δυσκινησία, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, 
ζάλη θέσης, υπεραισθησία, αγευσία, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά 
τις εκούσιες κινήσεις, λήθαργος, συγκοπή 

Σπάνιες Υποκινησία, παροσµία, δυσγραφία 
Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές Όραση θαµπή, διπλωπία 



 

46 

Όχι συχνές Οπτική διαταραχή, ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, οπτική 
οξύτητα µειωµένη, πόνος του οφθαλµού, ασθενωπία, δακρύρροια 
αυξηµένη 

Σπάνιες Φωτοψία, ερεθισµός του οφθαλµού, µυδρίαση, όραση κατά την 
οποία τα αντικείµενα φαίνονται ταλαντευόµενα, αλλοιωµένη 
οπτική αντίληψη του βάθους, απώλεια περιφερικής όρασης, 
στραβισµός, λάµπον βλέµµα 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Συχνές Ίλιγγος 
Σπάνιες Υπερακοΐα 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές Ταχυκαρδία 
Σπάνιες Κολποκοιλιακός αποκλεισµός πρώτου βαθµού, φλεβοκοµβική 

ταχυκαρδία, φλεβοκοµβική αρρυθµία, φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές Έξαψη, εξάψεις 
Σπάνιες Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, υπέρταση 
∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 
Όχι συχνές ∆ύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
Σπάνιες Ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συµφόρηση, επίσταξη, ρινίτιδα, 

ρογχαλητό, συσφιγκτικό αίσθηµα λαιµού 
∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
Συχνές Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
Όχι συχνές ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση, υπαισθησία στόµατος 
Σπάνιες Ασκίτης, δυσφαγία, παγκρεατίτιδα 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
Όχι συχνές Εφίδρωση, εξάνθηµα βλατιδώδες 
Σπάνιες Κρύος ιδρώτας, κνίδωση 
∆ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 
Όχι συχνές Μυϊκές δεσµιδώσεις, διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, 

µυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία 
Σπάνιες Αυχενικός σπασµός, αυχεναλγία, ραβδοµυόλυση 
∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Όχι συχνές ∆υσουρία, ακράτεια ούρων 
Σπάνιες Ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού 
Συχνές Στυτική δυσλειτουργία 
Όχι συχνές Καθυστέρηση εκσπερµάτισης, σεξουαλική δυσλειτουργία  
Σπάνιες Αµηνόρροια, µαστοδυνία, έκκριση µαστού, δυσµηνόρροια, 

υπερτροφία µαστού 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Συχνές Κόπωση, περιφερικό οίδηµα, αίσθηση µέθης, οίδηµα, βάδισµα µη 

φυσιολογικό 
Όχι συχνές Ασθένεια, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα 
Σπάνιες Άλγος παροξυνθέν, ανά σάρκα οίδηµα, πυρεξία, ρίγη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Συχνές Σωµατικό βάρος αυξηµένο 
Όχι συχνές Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξηµένη, 

Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, αριθµός αιµοπεταλίων µειωµένος 

Σπάνιες Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, Κάλιο 
αίµατος µειωµένο, σωµατικό βάρος µειωµένο, αριθµός 
λευκοκυττάρων µειωµένος 

 
4.9 Υπερδοσολογία 
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∆εν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες εκτός από τις αναµενόµενες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας µέχρι 15 g. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας µε pregabalin πρέπει να περιλαµβάνει τα 
γενικά υποστηρικτικά µέτρα και ίσως αιµοδιύλιση, εάν είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακας 
1). 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικά, Κώδικας ATC: N03A (προτεινόµενο) 
 
Η δραστική ουσία pregabalin είναι ανάλογο του γ-αµινοβουτυρικού οξέος ((S)-3-(αµινοµέθυλ)-5-
(µεθυλεξανοϊκό οξύ). 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Το pregabalin συνδέεται σε µια επικουρική υποοµάδα (α2-δ πρωτεΐνη) των ενεργοποιουµένων από 
διαφορά δυναµικού διαύλων ασβεστίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, εκτοπίζοντας δραστικά την 
[3Η]-γκαµπαπεντίνη. 
 
Κλινική εµπειρία 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Αποτελεσµατικότητα έχει δειχθεί σε µελέτες για διαβητική νευροπάθεια και µεθερπητική νευραλγία. 
Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες µορφές νευροπαθητικού πόνου. 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 9 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, διάρκειας έως 13 εβδοµάδων µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) και διάρκειας έως 8 εβδοµάδων µε δοσολογία τρεις φορές την 
ηµέρα (TID). Γενικά, τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα 
BID και TID, ήταν παρόµοια. 
 
Σε κλινικές µελέτες διάρκειας έως 13 εβδοµάδων, µείωση του πόνου παρατηρήθηκε από την 1 
εβδοµάδα και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 
Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, 45% των ασθενών που τους χορηγήθηκε pregabalin και 18% των 
ασθενών που ελάµβαναν placebo, είχαν 50% βελτίωση στην βαθµολογία πόνου. Για τους ασθενείς 
που δεν παρουσίασαν υπνηλία, αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε στο 43% των ασθενών που τους 
χορηγήθηκε pregabalin και 18% των ασθενών που ελάµβαναν placebo. Για τους ασθενείς που 
παρουσίασαν υπνηλία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 54% για το pregabalin και 16% για το placebo.  
 
Επιληψία 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 3 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες διάρκειας έως 12 εβδοµάδων, µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) ή µε δοσολογία τρεις φορές την ηµέρα (TID). Γενικά, τα 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα BID και TID, ήταν 
παρόµοια. 
 
Από την 1η Εβδοµάδα παρατηρήθηκε µία µείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η φαρµακοκινητική της pregabalin σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι παρόµοια σε υγιείς 
εθελοντές, σε επιληπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν αντιεπιληπτικά φάρµακα και σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο. 
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Απορρόφηση: 
 
Το pregabalin, χορηγούµενο επί κενού στοµάχου, απορροφάται ταχέως, µε τις µέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσµα να επιτυγχάνονται εντός 1 ώρας µετά από τη χορήγηση εφάπαξ ή 
πολλαπλών δόσεων. Η βιοδιαθεσιµότητά του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin 
υπολογίζεται ότι είναι ≥90% και είναι ανεξάρτητη της δόσης. Μετά από επανειληµµένη χορήγηση, η 
σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτυγχάνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ρυθµός απορρόφησης του 
pregabalin µειώνεται όταν χορηγείται µε τροφή, προκαλώντας µείωση της Cmax κατά 25-30% περίπου 
και επιβράδυνση του tmax σε περίπου 2,5 ώρες. Εντούτοις, η χορήγηση του pregabalin µε τροφή δεν 
έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στο βαθµό απορρόφησης του pregabalin. 
 
Κατανοµή: 
 
Σε προκλινικές µελέτες, εδείχθη ότι το pregabalin διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό σε µύες, 
επίµυες και πιθήκους. Εδείχθη επίσης, ότι το pregabalin διαπερνά τον πλακούντα των επιµύων και 
ανευρίσκεται στο γάλα θηλαζόντων επιµύων. Στους ανθρώπους, ο φαινόµενος όγκος κατανοµής του 
pregabalin µετά τη χορήγηση από του στόµατος είναι περίπου 0,56 l/Kg. Το pregabalin δεν συνδέεται 
µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Μεταβολισµός: 
 
Το pregabalin υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο. Μετά από χορήγηση 
ραδιοεπισηµασµένου pregabalin, περίπου το 98% της ραδιενέργειας που ανακτήθηκε στα ούρα ήταν 
αµετάβλητο pregabalin. Το Ν-µεθυλιωµένο παράγωγο του pregabalin, του κύριου µεταβολίτη του 
pregabalin που εντοπίσθηκε στα ούρα, αντιστοιχούσε στο 0,9% της δόσης. Σε προκλινικές µελέτες, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις ρακεµοποίησης του S-εναντιοµερούς του pregabalin σε R-εναντιοµερές. 
 
Αποµάκρυνση:  
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς, ως αµετάβλητο φάρµακο.  
 
Ο µέσος χρόνος ηµιζωής της αποµάκρυνσης του pregabalin είναι 6,3 ώρες. Η κάθαρση από το πλάσµα 
και η νεφρική κάθαρση είναι ευθέως ανάλογες της κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2 
Νεφρική ∆υσλειτουργία). 
 
Είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή σε 
ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1). 
 
Γραµµικότητα / µη-γραµµικότητα: 
 
Η φαρµακοκινητική του pregabalin είναι γραµµική για το εύρος της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δοσολογίας. Η µεταξύ ατόµων φαρµακοκινητική µεταβλητότητα για το pregabalin είναι χαµηλή  
(< 20%). Η φαρµακοκινητική των πολλαπλών δόσεων µπορεί να προβλεφθεί από τα στοιχεία των 
εφάπαξ δόσεων. Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση των συγκεντρώσεων του pregabalin στο 
πλάσµα, επί τακτικής βάσεως. 
 
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών 
 
Φύλο 
 
Οι κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι το φύλο δεν έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στις 
συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της κάθαρσης κρεατινίνης. Επιπλέον, το pregabalin 
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αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα, µε αιµοδιύλιση (µετά από συνεδρία αιµοδιύλισης 4 
ωρών, οι συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα µειώνονται κατά περίπου 50%). Καθώς η 
νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός απέκκρισης, η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε νεφρική 
δυσλειτουργία και συµπληρωµατική δοσολογία µετά από αιµοδιύλιση είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 
4.2 Πίνακα 1). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς 
το pregabalin δεν µεταβολίζεται σηµαντικά και απεκκρίνεται κυρίως ως αµετάβλητο φάρµακο στα 
ούρα, η ηπατική δυσλειτουργία, δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τα επίπεδα του pregabalin 
στο πλάσµα. 
 
Ηλικιωµένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Η κάθαρση του pregabalin τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση αυτή στην 
κάθαρση του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin είναι σύµφωνη µε τη µείωση της κάθαρσης 
της κρεατινίνης που σχετίζεται µε την αύξηση της ηλικίας. Πιθανόν να χρειασθεί µείωση της 
δοσολογίας του pregabalin σε ασθενείς που παρουσιάζουν µείωση της νεφρικής λειτουργίας που 
σχετίζεται µε την ηλικία (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1).  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε συνήθεις φαρµακολογικές µελέτες ασφαλείας σε ζώα, το pregabalin ήταν καλώς ανεκτό σε 
ανάλογες δόσεις, µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σε µελέτες τοξικότητας 
επαναλαµβανόµενης δοσολογίας, σε επίµυες και πιθήκους  παρατηρήθηκαν αντιδράσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της υποκινητικότητας, υπερκινητικότητας 
και αταξίας. Αυξηµένη συχνότητα ατροφίας του αµφιβληστροειδούς, που συχνά παρατηρείται σε 
ηλικιωµένους επίµυες µε αλβινισµό, παρατηρήθηκε µετά από µακροχρόνια έκθεση σε pregabalin 5 
φορές ≥ από τη µέση έκθεση του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση.  
 
Το pregabalin δεν είναι τερατογόνο σε µύες, επίµυες ή κονίκλους. Το pregabalin προκάλεσε 
εµβρυοτοξικότητα σε επίµυες και κονίκλους µόνον µετά από έκθεση επαρκώς µεγαλύτερη από την  
έκθεση του ανθρώπου. Σε µελέτες προγεννητικής/µεταγεννητικής τοξικότητας, το pregabalin 
προκάλεσε τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων σε επίµυες µετά από έκθεση 2 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη έκθεση του ανθρώπου. 
 
Το pregabalin δεν έχει γονιδιοτοξική δράση, βάσει των αποτελεσµάτων µιας σειράς δοκιµών in vitro 
και in vivo.  
 
∆ιετείς µελέτες καρκινογένεσης µε pregabalin, διεξήχθησαν σε επίµυες και µύες. ∆εν παρατηρήθηκαν 
όγκοι σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις έως 24 φορές µεγαλύτερες από την µέση έκθεση 
του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση των 600 mg/ηµέρα. Στους µύες, δεν 
παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης όγκων, σε δόσεις παρόµοιες µε την µέση έκθεση του 
ανθρώπου, αλλά παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης αιµαγγειοσαρκωµάτων σε 
υψηλότερες δόσεις. Ο µη-γονιδιοτοξικός µηχανισµός σχηµατισµού όγκων, οφειλόµενων στο 
pregabalin, στους µύες, περιλαµβάνει µεταβολές στα αιµοπετάλια και συσχετιζόµενο 
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτές οι µεταβολές στα αιµοπετάλια δεν 
παρατηρήθηκαν στους επίµυες ή στους ανθρώπους, όπως φαίνεται από βραχυπρόθεσµα ή 
περιορισµένα µακροπρόθεσµα κλινικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν 
σχετικό κίνδυνο στους ανθρώπους. 
 
Σε ανήλικους επίµυες οι µορφές τοξικότητας δεν διαφέρουν ποιοτικά από αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ενήλικους επίµυες. Ωστόσο, οι ανήλικοι επίµυες είναι πιο ευαίσθητοι. Σε θεραπευτικές εκθέσεις, 
εµφανίστηκαν κλινικά σηµεία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως υπερκινητικότητα και 
τριγµός οδόντων και κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη (παροδική καταστολή της αύξησης του 
σωµατικού βάρους). Παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο οίστρου, σε θεραπευτικές εκθέσεις 
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πενταπλάσιες από τις συνήθεις του ανθρώπου. Νευροσυµπεριφεριολογικές/γνωστικές αντιδράσεις 
παρατηρήθηκαν σε ανήλικους επίµυες 1-2 εβδοµάδες, µετά από έκθεση > 2 φορές (αντίδραση σε 
αιφνίδια ακουστικά ερεθίσµατα) ή > 5 φορές (εκµάθηση/µνήµη) από τη θεραπευτική έκθεση του 
ανθρώπου. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόµενο Καψακίου: 
Μονοϋδρική λακτόζη  
Άµυλο αραβοσίτου 
Τάλκης 
 
Κέλυφος Καψακίου: 
Ζελατίνη 
∆ιοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Λαουρυλοθειικό νάτριο  
∆ιοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές 
Κεκαθαρµένο ύδωρ 
 
Μελάνι εκτύπωσης: 
Κόµµεα λάκκας  
Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) 
Προπυλενογλυκόλη 
Υδροξείδιο του καλίου 
  
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Blister από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 14 ή 56 σκληρά καψάκια. 
∆ιάτρητα blister, µονάδων δόσης από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 100 x 1 σκληρά καψάκια.  
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited,  
Ramsgate Road,  
Sandwich,  
Kent 
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CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 200 mg σκληρά καψάκια 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 200 mg pregabalin.  Για τα έκδοχα, βλέπε λήµµα 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
Καψάκιο των 200 mg: Ανοικτό πορτοκαλί σκληρό καψάκιο από ζελατίνη, που φέρει την επισήµανση 
“Pfizer” στο καπάκι και “PGN 200”στο σώµα µε µαύρο µελάνι. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες.  
 
Επιληψία 
 
Το Lyrica ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ενήλικες µε εστιακές επιληπτικές κρίσεις µε 
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η δόση κυµαίνεται από 150 έως 600mg ηµερησίως, χορηγούµενα είτε σε δύο ή σε τρεις διηρηµένες 
δόσεις. 
 
Το Lyrica µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί, µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα 3 έως 7 ηµερών, να αυξηθεί σε 300mg ηµερησίως, και, εάν είναι απαραίτητο, στη µέγιστη 
δόση των 600mg ηµερησίως µετά από ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 
 
Επιληψία 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί να αυξηθεί µετά από µία 
εβδοµάδα, σε 300mg ηµερησίως. Η µέγιστη δόση των 600mg ηµερησίως, µπορεί να επιτευχθεί µετά 
από µία επιπλέον εβδοµάδα.  
 
∆ιακοπή του pregabalin 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, εάν η χρήση του pregabalin πρέπει να διακοπεί, είτε 
στον νευροπαθητικό πόνο, είτε στην επιληψία, συνιστάται η διακοπή του να πραγµατοποιηθεί 
βαθµιαία, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
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Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς ως αµετάβλητο φάρµακο. Καθώς η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2), η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη 
νεφρική λειτουργία πρέπει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κάθαρση  της κρεατινίνης  (CLcr), 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
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Το pregabalin αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα µε αιµοδιύλιση (50% του φαρµάκου σε 
4 ώρες). Για τους ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση, η ηµερήσια δόση του pregabalin πρέπει να 
προσαρµόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από την ηµερήσια δόση, πρέπει να χορηγείται 
και µία συµπληρωµατική δόση αµέσως µετά από κάθε 4-ωρη συνεδρία της αιµοδιύλισης (βλέπε 
Πίνακα 1). 
 
Πίνακας 1. Προσαρµογή της δοσολογίας του Pregabalin βάσει της νεφρικής λειτουργίας  
 

Κάθαρση 
Κρεατινίνης (CLcr) 

(ml/min) 
Συνολική Ηµερήσια ∆όση Pregabalin* ∆οσολογικό σχήµα 

 Αρχική δόση 
(mg/ηµέρα) 

Μέγιστη δόση 
(mg/ηµέρα) 

 

≥ 60 150 600 BID ή TID 
≥ 30 - < 60 75 300 BID ή TID 
≥ 15 - < 30 25 - 50 150 QD ή BID 

< 15 25 75 QD 
Συµπληρωµατική δόση µετά την αιµοδιύλιση (mg) 

 25 100 Εφάπαξ δόση+ 
TID = Τρεις διηρηµένες δόσεις 
BID = ∆ύο διηρηµένες δόσεις 
QD = Μία εφάπαξ ηµερήσια δόση 
*H συνολική ηµερήσια δόση (mg/ηµέρα) πρέπει να διαιρείται όπως ενδείκνυται από το δοσολογικό 
σχήµα ώστε να προκύπτουν mg/δόση 
+Η συµπληρωµατική δόση είναι µία εφάπαξ επιπρόσθετη δόση 
 
Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 
5.2). 
 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 12 ετών και εφήβους δεν έχει τεκµηριωθεί. 
Η χρήση σε παιδιά δεν συνιστάται (βλέπε λήµµα 5.3)  
 
Χρήση σε ηλικιωµένους (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Σε ηλικιωµένους ασθενείς µπορεί να χρειαστεί µείωση της δόσης του pregabalin, λόγω µειωµένης 
νεφρικής λειτουργίας (βλέπε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
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Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάζης 
Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο.  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισµένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος 
κατά τη θεραπεία µε pregabalin, µπορεί να χρειαστούν ρύθµιση των υπογλυκαιµικών τους φαρµάκων. 
 
Η θεραπεία µε pregabalin έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) στους ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται συµβουλή να είναι προσεκτικοί µέχρι να εξοικειωθούν µε τις πιθανές αντιδράσεις 
που µπορεί να έχουν στο φάρµακο. 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχορηγούµενων αντιεπιληπτικών  φαρµακευτικών 
προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασµών µε το pregabalin ως συµπληρωµατική 
θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως µονοθεραπεία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το pregabalin, δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ή να υποστεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς απεκκρίνεται κυρίως αµετάβλητο στα ούρα, υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο 
(< 2% της δόσης ανακτήθηκε στα ούρα ως µεταβολίτες), δεν αναστέλλει το µεταβολισµό των 
φαρµάκων in vitro και δεν συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Κατά συνέπεια, σε µελέτες in vivo, δεν παρατηρήθηκε καµία κλινικά αξιοσηµείωτη φαρµακοκινητική 
αλληλεπίδραση µεταξύ του pregabalin και της φαινυτοΐνης, της καρβαµαζεπίνης, του βαλπροϊκού 
οξέος, της λαµοτριγίνης, της γκαµπαπεντίνης, της λοραζεπάµης, της οξυκωδόνης ή της αιθανόλης. 
 
Φαρµακοκινητική ανάλυση σε δείγµα πληθυσµού έδειξε ότι τα από του στόµατος αντιδιαβητικά, τα 
διουρητικά, η ινσουλίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η τιαγκαµπίνη και η τοπιραµάτη δεν είχαν κλινικά 
σηµαντική δράση στην κάθαρση του pregabalin. 
 
Η συγχορήγηση του pregabalin µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά της νοραιθιστερόνης και/ή 
της αιθυνυλοιστραδιόλης δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση, καµιάς 
από τις δύο ουσίες  
 
Πολλαπλές από του στόµατος δόσεις του pregabalin συγχορηγούµενου µε οξυκωδόνη, λοραζεπάµη ή 
αιθανόλη δεν είχαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στην αναπνοή. Το pregabalin φαίνεται ότι δρα 
αθροιστικά επί της δράσης της οξυκωδόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής 
λειτουργίας. Το pregabalin πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάµης. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες φαρµακοδυναµικής αλληλεπίδρασης σε ηλικιωµένους εθελοντές. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την χρήση του pregabalin σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε λήµµα 5.3). Ο 
ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εποµένως, το Lyrica, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν το όφελος για τη µητέρα υπερκαλύπτει 
σαφώς τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης πρέπει να 
λαµβάνονται από γυναίκες µε πιθανότητα τεκνοποίησης. 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το pregabalin εκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο, αν και ανιχνεύεται 
στο γάλα των αρουραίων. Εποµένως, η γαλουχία δεν συνιστάται, κατά την διάρκεια θεραπείας µε 
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pregabalin. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Το Lyrica µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και εποµένως, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα 
οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συµβουλή να µην οδηγούν, να µη 
χειρίζονται πολύπλοκα µηχανήµατα και να µην παίρνουν µέρος σε ενδεχοµένως επικίνδυνες 
δραστηριότητες, µέχρι να γίνει γνωστό εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά τους να 
εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Στο κλινικό πρόγραµµα του pregabalin συµµετείχαν πάνω από 9000 ασθενείς που εξετέθησαν στο 
pregabalin, εκ των οποίων πάνω από 5000 συµµετείχαν σε διπλά-τυφλές µελέτες, ελεγχόµενες µε 
εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας. Σε όλες τις συγκριτικές µελέτες, 
τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν 13% για ασθενείς που λάµβαναν pregabalin 
και 7% για ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που 
οδηγούσαν σε διακοπή της θεραπείας µε pregabalin ήταν η ζάλη και η υπνηλία. 
 
Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 
εικονικού φαρµάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί κατά κατηγορία και συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, <1/10), όχι συχνές 
(> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται, µπορεί επίσης να σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο 
και / ή τα συγχορηγούµενα φάρµακα. 
 
Οργανικό Σύστηµα Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκου  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Σπάνιες Ουδετεροπενία 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές Αυξηµένη όρεξη 
Όχι συχνές Ανορεξία 
Σπάνιες Υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές 
Συχνές Ευφορική συναισθηµατική διάθεση, σύγχυση, µειωµένη libido, 

ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αποπροσωποποίηση, ανοργασµία, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, 

διακυµάνσεις της συναισθηµατικής διάθεσης, αϋπνία 
παροξυνθείσα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία ανάκλησης 
λέξεων, ψευδαίσθηση, ανώµαλα όνειρα, αυξηµένη libido, 
προσβολή πανικού, απάθεια 

Σπάνιες Άρση αναστολής, εξηρµένη συναισθηµατική διάθεση 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Πολύ συχνές Ζάλη, υπνηλία 
Συχνές Αταξία, διαταραχή στην προσοχή, µη φυσιολογικός συντονισµός, 

επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσαρθρία, παραισθησία 
Όχι συχνές Νοητική διαταραχή, υπαισθησία, έλλειµµα στα οπτικά πεδία, 

νυσταγµός, διαταραχή λόγου, µυόκλωνος, ελάττωση 
αντανακλαστικών, δυσκινησία, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, 
ζάλη θέσης, υπεραισθησία, αγευσία, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά 
τις εκούσιες κινήσεις, λήθαργος, συγκοπή 

Σπάνιες Υποκινησία, παροσµία, δυσγραφία 
Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές Όραση θαµπή, διπλωπία 
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Όχι συχνές Οπτική διαταραχή, ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, οπτική 
οξύτητα µειωµένη, πόνος του οφθαλµού, ασθενωπία, δακρύρροια 
αυξηµένη 

Σπάνιες Φωτοψία, ερεθισµός του οφθαλµού, µυδρίαση, όραση κατά την 
οποία τα αντικείµενα φαίνονται ταλαντευόµενα, αλλοιωµένη 
οπτική αντίληψη του βάθους, απώλεια περιφερικής όρασης, 
στραβισµός, λάµπον βλέµµα 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Συχνές Ίλιγγος 
Σπάνιες Υπερακοΐα 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές Ταχυκαρδία 
Σπάνιες Κολποκοιλιακός αποκλεισµός πρώτου βαθµού, φλεβοκοµβική 

ταχυκαρδία, φλεβοκοµβική αρρυθµία, φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές Έξαψη, εξάψεις 
Σπάνιες Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, υπέρταση 
∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 
Όχι συχνές ∆ύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
Σπάνιες Ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συµφόρηση, επίσταξη, ρινίτιδα, 

ρογχαλητό, συσφιγκτικό αίσθηµα λαιµού 
∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
Συχνές Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
Όχι συχνές ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση, υπαισθησία στόµατος 
Σπάνιες Ασκίτης, δυσφαγία, παγκρεατίτιδα 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
Όχι συχνές Εφίδρωση, εξάνθηµα βλατιδώδες 
Σπάνιες Κρύος ιδρώτας, κνίδωση 
∆ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 
Όχι συχνές Μυϊκές δεσµιδώσεις, διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, 

µυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία 
Σπάνιες Αυχενικός σπασµός, αυχεναλγία, ραβδοµυόλυση 
∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Όχι συχνές ∆υσουρία, ακράτεια ούρων 
Σπάνιες Ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού 
Συχνές Στυτική δυσλειτουργία 
Όχι συχνές Καθυστέρηση εκσπερµάτισης, σεξουαλική δυσλειτουργία  
Σπάνιες Αµηνόρροια, µαστοδυνία, έκκριση µαστού, δυσµηνόρροια, 

υπερτροφία µαστού 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Συχνές Κόπωση, περιφερικό οίδηµα, αίσθηση µέθης, οίδηµα, βάδισµα µη 

φυσιολογικό 
Όχι συχνές Ασθένεια, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα 
Σπάνιες Άλγος παροξυνθέν, ανά σάρκα οίδηµα, πυρεξία, ρίγη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Συχνές Σωµατικό βάρος αυξηµένο 
Όχι συχνές Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξηµένη, 

Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, αριθµός αιµοπεταλίων µειωµένος 

Σπάνιες Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, Κάλιο 
αίµατος µειωµένο, σωµατικό βάρος µειωµένο, αριθµός 
λευκοκυττάρων µειωµένος 

 
4.9 Υπερδοσολογία 
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∆εν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες εκτός από τις αναµενόµενες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας µέχρι 15 g. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας µε pregabalin πρέπει να περιλαµβάνει τα 
γενικά υποστηρικτικά µέτρα και ίσως αιµοδιύλιση, εάν είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακας 
1). 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικά, Κώδικας ATC: N03A (προτεινόµενο) 
 
Η δραστική ουσία pregabalin είναι ανάλογο του γ-αµινοβουτυρικού οξέος ((S)-3-(αµινοµέθυλ)-5-
(µεθυλεξανοϊκό οξύ). 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Το pregabalin συνδέεται σε µια επικουρική υποοµάδα (α2-δ πρωτεΐνη) των ενεργοποιουµένων από 
διαφορά δυναµικού διαύλων ασβεστίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, εκτοπίζοντας δραστικά την 
[3Η]-γκαµπαπεντίνη. 
 
Κλινική εµπειρία 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Αποτελεσµατικότητα έχει δειχθεί σε µελέτες για διαβητική νευροπάθεια και µεθερπητική νευραλγία. 
Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες µορφές νευροπαθητικού πόνου. 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 9 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, διάρκειας έως 13 εβδοµάδων µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) και διάρκειας έως 8 εβδοµάδων µε δοσολογία τρεις φορές την 
ηµέρα (TID). Γενικά, τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα 
BID και TID, ήταν παρόµοια. 
 
Σε κλινικές µελέτες διάρκειας έως 13 εβδοµάδων, µείωση του πόνου παρατηρήθηκε από την 1 
εβδοµάδα και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 
Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, 45% των ασθενών που τους χορηγήθηκε pregabalin και 18% των 
ασθενών που ελάµβαναν placebo, είχαν 50% βελτίωση στην βαθµολογία πόνου. Για τους ασθενείς 
που δεν παρουσίασαν υπνηλία, αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε στο 43% των ασθενών που τους 
χορηγήθηκε pregabalin και 18% των ασθενών που ελάµβαναν placebo. Για τους ασθενείς που 
παρουσίασαν υπνηλία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 54% για το pregabalin και 16% για το placebo.  
 
Επιληψία 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 3 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες διάρκειας έως 12 εβδοµάδων, µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) ή µε δοσολογία τρεις φορές την ηµέρα (TID). Γενικά, τα 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα BID και TID, ήταν 
παρόµοια. 
 
Από την 1η Εβδοµάδα παρατηρήθηκε µία µείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η φαρµακοκινητική της pregabalin σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι παρόµοια σε υγιείς 
εθελοντές, σε επιληπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν αντιεπιληπτικά φάρµακα και σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο. 
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Απορρόφηση: 
 
Το pregabalin, χορηγούµενο επί κενού στοµάχου, απορροφάται ταχέως, µε τις µέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσµα να επιτυγχάνονται εντός 1 ώρας µετά από τη χορήγηση εφάπαξ ή 
πολλαπλών δόσεων. Η βιοδιαθεσιµότητά του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin 
υπολογίζεται ότι είναι ≥90% και είναι ανεξάρτητη της δόσης. Μετά από επανειληµµένη χορήγηση, η 
σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτυγχάνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ρυθµός απορρόφησης του 
pregabalin µειώνεται όταν χορηγείται µε τροφή, προκαλώντας µείωση της Cmax κατά 25-30% περίπου 
και επιβράδυνση του tmax σε περίπου 2,5 ώρες. Εντούτοις, η χορήγηση του pregabalin µε τροφή δεν 
έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στο βαθµό απορρόφησης του pregabalin. 
 
Κατανοµή: 
 
Σε προκλινικές µελέτες, εδείχθη ότι το pregabalin διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό σε µύες, 
επίµυες και πιθήκους. Εδείχθη επίσης, ότι το pregabalin διαπερνά τον πλακούντα των επιµύων και 
ανευρίσκεται στο γάλα θηλαζόντων επιµύων. Στους ανθρώπους, ο φαινόµενος όγκος κατανοµής του 
pregabalin µετά τη χορήγηση από του στόµατος είναι περίπου 0,56 l/Kg. Το pregabalin δεν συνδέεται 
µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Μεταβολισµός: 
 
Το pregabalin υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο. Μετά από χορήγηση 
ραδιοεπισηµασµένου pregabalin, περίπου το 98% της ραδιενέργειας που ανακτήθηκε στα ούρα ήταν 
αµετάβλητο pregabalin. Το Ν-µεθυλιωµένο παράγωγο του pregabalin, του κύριου µεταβολίτη του 
pregabalin που εντοπίσθηκε στα ούρα, αντιστοιχούσε στο 0,9% της δόσης. Σε προκλινικές µελέτες, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις ρακεµοποίησης του S-εναντιοµερούς του pregabalin σε R-εναντιοµερές. 
 
Αποµάκρυνση:  
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς, ως αµετάβλητο φάρµακο.  
 
Ο µέσος χρόνος ηµιζωής της αποµάκρυνσης του pregabalin είναι 6,3 ώρες. Η κάθαρση από το πλάσµα 
και η νεφρική κάθαρση είναι ευθέως ανάλογες της κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2 
Νεφρική ∆υσλειτουργία). 
 
Είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή σε 
ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1). 
 
Γραµµικότητα / µη-γραµµικότητα: 
 
Η φαρµακοκινητική του pregabalin είναι γραµµική για το εύρος της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δοσολογίας. Η µεταξύ ατόµων φαρµακοκινητική µεταβλητότητα για το pregabalin είναι χαµηλή  
(< 20%). Η φαρµακοκινητική των πολλαπλών δόσεων µπορεί να προβλεφθεί από τα στοιχεία των 
εφάπαξ δόσεων. Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση των συγκεντρώσεων του pregabalin στο 
πλάσµα, επί τακτικής βάσεως. 
 
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών 
 
Φύλο 
 
Οι κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι το φύλο δεν έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στις 
συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της κάθαρσης κρεατινίνης. Επιπλέον, το pregabalin 
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αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα, µε αιµοδιύλιση (µετά από συνεδρία αιµοδιύλισης 4 
ωρών, οι συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα µειώνονται κατά περίπου 50%). Καθώς η 
νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός απέκκρισης, η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε νεφρική 
δυσλειτουργία και συµπληρωµατική δοσολογία µετά από αιµοδιύλιση είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 
4.2 Πίνακα 1). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς 
το pregabalin δεν µεταβολίζεται σηµαντικά και απεκκρίνεται κυρίως ως αµετάβλητο φάρµακο στα 
ούρα, η ηπατική δυσλειτουργία, δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τα επίπεδα του pregabalin 
στο πλάσµα. 
 
Ηλικιωµένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Η κάθαρση του pregabalin τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση αυτή στην 
κάθαρση του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin είναι σύµφωνη µε τη µείωση της κάθαρσης 
της κρεατινίνης που σχετίζεται µε την αύξηση της ηλικίας. Πιθανόν να χρειασθεί µείωση της 
δοσολογίας του pregabalin σε ασθενείς που παρουσιάζουν µείωση της νεφρικής λειτουργίας που 
σχετίζεται µε την ηλικία (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1).  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε συνήθεις φαρµακολογικές µελέτες ασφαλείας σε ζώα, το pregabalin ήταν καλώς ανεκτό σε 
ανάλογες δόσεις, µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σε µελέτες τοξικότητας 
επαναλαµβανόµενης δοσολογίας, σε επίµυες και πιθήκους  παρατηρήθηκαν αντιδράσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της υποκινητικότητας, υπερκινητικότητας 
και αταξίας. Αυξηµένη συχνότητα ατροφίας του αµφιβληστροειδούς, που συχνά παρατηρείται σε 
ηλικιωµένους επίµυες µε αλβινισµό, παρατηρήθηκε µετά από µακροχρόνια έκθεση σε pregabalin 5 
φορές ≥ από τη µέση έκθεση του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση.  
 
Το pregabalin δεν είναι τερατογόνο σε µύες, επίµυες ή κονίκλους. Το pregabalin προκάλεσε 
εµβρυοτοξικότητα σε επίµυες και κονίκλους µόνον µετά από έκθεση επαρκώς µεγαλύτερη από την  
έκθεση του ανθρώπου. Σε µελέτες προγεννητικής/µεταγεννητικής τοξικότητας, το pregabalin 
προκάλεσε τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων σε επίµυες µετά από έκθεση 2 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη έκθεση του ανθρώπου. 
 
Το pregabalin δεν έχει γονιδιοτοξική δράση, βάσει των αποτελεσµάτων µιας σειράς δοκιµών in vitro 
και in vivo.  
 
∆ιετείς µελέτες καρκινογένεσης µε pregabalin, διεξήχθησαν σε επίµυες και µύες. ∆εν παρατηρήθηκαν 
όγκοι σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις έως 24 φορές µεγαλύτερες από την µέση έκθεση 
του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση των 600 mg/ηµέρα. Στους µύες, δεν 
παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης όγκων, σε δόσεις παρόµοιες µε την µέση έκθεση του 
ανθρώπου, αλλά παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης αιµαγγειοσαρκωµάτων σε 
υψηλότερες δόσεις. Ο µη-γονιδιοτοξικός µηχανισµός σχηµατισµού όγκων, οφειλόµενων στο 
pregabalin, στους µύες, περιλαµβάνει µεταβολές στα αιµοπετάλια και συσχετιζόµενο 
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτές οι µεταβολές στα αιµοπετάλια δεν 
παρατηρήθηκαν στους επίµυες ή στους ανθρώπους, όπως φαίνεται από βραχυπρόθεσµα ή 
περιορισµένα µακροπρόθεσµα κλινικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν 
σχετικό κίνδυνο στους ανθρώπους. 
 
Σε ανήλικους επίµυες οι µορφές τοξικότητας δεν διαφέρουν ποιοτικά από αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ενήλικους επίµυες. Ωστόσο, οι ανήλικοι επίµυες είναι πιο ευαίσθητοι. Σε θεραπευτικές εκθέσεις, 
εµφανίστηκαν κλινικά σηµεία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως υπερκινητικότητα και 
τριγµός οδόντων και κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη (παροδική καταστολή της αύξησης του 
σωµατικού βάρους). Παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο οίστρου, σε θεραπευτικές εκθέσεις 
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πενταπλάσιες από τις συνήθεις του ανθρώπου. Νευροσυµπεριφεριολογικές/γνωστικές αντιδράσεις 
παρατηρήθηκαν σε ανήλικους επίµυες 1-2 εβδοµάδες, µετά από έκθεση > 2 φορές (αντίδραση σε 
αιφνίδια ακουστικά ερεθίσµατα) ή > 5 φορές (εκµάθηση/µνήµη) από τη θεραπευτική έκθεση του 
ανθρώπου. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόµενο Καψακίου: 
Μονοϋδρική λακτόζη  
Άµυλο αραβοσίτου 
Τάλκης 
 
Κέλυφος Καψακίου: 
Ζελατίνη 
∆ιοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Λαουρυλοθειικό νάτριο  
∆ιοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές 
Κεκαθαρµένο ύδωρ 
Ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172) 
 
Μελάνι εκτύπωσης: 
Κόµµεα λάκκας  
Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) 
Προπυλενογλυκόλη 
Υδροξείδιο του καλίου 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Blister από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 21 ή 84 σκληρά καψάκια. 
∆ιάτρητα blister, µονάδων δόσης από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 100 x 1 σκληρά καψάκια.  
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited,  
Ramsgate Road,  
Sandwich,  
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Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 300 mg σκληρά καψάκια 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 300 mg pregabalin.  Για τα έκδοχα, βλέπε λήµµα 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
Καψάκιο των 300 mg: Λευκό και πορτοκαλί σκληρό καψάκιο από ζελατίνη, που φέρει την 
επισήµανση “Pfizer” στο καπάκι και “PGN 300”στο σώµα µε µαύρο µελάνι. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες.  
 
Επιληψία 
 
Το Lyrica ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ενήλικες µε εστιακές επιληπτικές κρίσεις µε 
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η δόση κυµαίνεται από 150 έως 600mg ηµερησίως, χορηγούµενα είτε σε δύο ή σε τρεις διηρηµένες 
δόσεις. 
 
Το Lyrica µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί, µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα 3 έως 7 ηµερών, να αυξηθεί σε 300mg ηµερησίως, και, εάν είναι απαραίτητο, στη µέγιστη 
δόση των 600mg ηµερησίως µετά από ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 
 
Επιληψία 
 
Η θεραπευτική αγωγή µε pregabalin µπορεί να αρχίσει µε µία δόση των 150mg ηµερησίως. Με βάση 
την απόκριση και την ανεκτικότητα του κάθε ασθενούς, η δόση µπορεί να αυξηθεί µετά από µία 
εβδοµάδα, σε 300mg ηµερησίως. Η µέγιστη δόση των 600mg ηµερησίως, µπορεί να επιτευχθεί µετά 
από µία επιπλέον εβδοµάδα.  
 
∆ιακοπή του pregabalin 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, εάν η χρήση του pregabalin πρέπει να διακοπεί, είτε 
στον νευροπαθητικό πόνο, είτε στην επιληψία, συνιστάται η διακοπή του να πραγµατοποιηθεί 
βαθµιαία, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. 
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Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς ως αµετάβλητο φάρµακο. Καθώς η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2), η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη 
νεφρική λειτουργία πρέπει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κάθαρση  της κρεατινίνης  (CLcr), 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
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Το pregabalin αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα µε αιµοδιύλιση (50% του φαρµάκου σε 
4 ώρες). Για τους ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση, η ηµερήσια δόση του pregabalin πρέπει να 
προσαρµόζεται βάσει της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από την ηµερήσια δόση, πρέπει να χορηγείται 
και µία συµπληρωµατική δόση αµέσως µετά από κάθε 4-ωρη συνεδρία της αιµοδιύλισης (βλέπε 
Πίνακα 1). 
 
Πίνακας 1. Προσαρµογή της δοσολογίας του Pregabalin βάσει της νεφρικής λειτουργίας  
 

Κάθαρση 
Κρεατινίνης (CLcr) 

(ml/min) 
Συνολική Ηµερήσια ∆όση Pregabalin* ∆οσολογικό σχήµα 

 Αρχική δόση 
(mg/ηµέρα) 

Μέγιστη δόση 
(mg/ηµέρα) 

 

≥ 60 150 600 BID ή TID 
≥ 30 - < 60 75 300 BID ή TID 
≥ 15 - < 30 25 - 50 150 QD ή BID 

< 15 25 75 QD 
Συµπληρωµατική δόση µετά την αιµοδιύλιση (mg) 

 25 100 Εφάπαξ δόση+ 
TID = Τρεις διηρηµένες δόσεις 
BID = ∆ύο διηρηµένες δόσεις 
QD = Μία εφάπαξ ηµερήσια δόση 
*H συνολική ηµερήσια δόση (mg/ηµέρα) πρέπει να διαιρείται όπως ενδείκνυται από το δοσολογικό 
σχήµα ώστε να προκύπτουν mg/δόση 
+Η συµπληρωµατική δόση είναι µία εφάπαξ επιπρόσθετη δόση 
 
Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 
5.2). 
 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 12 ετών και εφήβους δεν έχει τεκµηριωθεί. 
Η χρήση σε παιδιά δεν συνιστάται (βλέπε λήµµα 5.3)  
 
Χρήση σε ηλικιωµένους (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Σε ηλικιωµένους ασθενείς µπορεί να χρειαστεί µείωση της δόσης του pregabalin, λόγω µειωµένης 
νεφρικής λειτουργίας (βλέπε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 



 

64 

Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάζης 
Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο.  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, ορισµένοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος 
κατά τη θεραπεία µε pregabalin, µπορεί να χρειαστούν ρύθµιση των υπογλυκαιµικών τους φαρµάκων. 
 
Η θεραπεία µε pregabalin έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) στους ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται συµβουλή να είναι προσεκτικοί µέχρι να εξοικειωθούν µε τις πιθανές αντιδράσεις 
που µπορεί να έχουν στο φάρµακο. 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διακοπή συγχορηγούµενων αντιεπιληπτικών  φαρµακευτικών 
προϊόντων, ώστε, όταν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των σπασµών µε το pregabalin ως συµπληρωµατική 
θεραπεία, να δίνεται το pregabalin ως µονοθεραπεία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το pregabalin, δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ή να υποστεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς απεκκρίνεται κυρίως αµετάβλητο στα ούρα, υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο 
(< 2% της δόσης ανακτήθηκε στα ούρα ως µεταβολίτες), δεν αναστέλλει το µεταβολισµό των 
φαρµάκων in vitro και δεν συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Κατά συνέπεια, σε µελέτες in vivo, δεν παρατηρήθηκε καµία κλινικά αξιοσηµείωτη φαρµακοκινητική 
αλληλεπίδραση µεταξύ του pregabalin και της φαινυτοΐνης, της καρβαµαζεπίνης, του βαλπροϊκού 
οξέος, της λαµοτριγίνης, της γκαµπαπεντίνης, της λοραζεπάµης, της οξυκωδόνης ή της αιθανόλης. 
 
Φαρµακοκινητική ανάλυση σε δείγµα πληθυσµού έδειξε ότι τα από του στόµατος αντιδιαβητικά, τα 
διουρητικά, η ινσουλίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η τιαγκαµπίνη και η τοπιραµάτη δεν είχαν κλινικά 
σηµαντική δράση στην κάθαρση του pregabalin. 
 
Η συγχορήγηση του pregabalin µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά της νοραιθιστερόνης και/ή 
της αιθυνυλοιστραδιόλης δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση, καµιάς 
από τις δύο ουσίες  
 
Πολλαπλές από του στόµατος δόσεις του pregabalin συγχορηγούµενου µε οξυκωδόνη, λοραζεπάµη ή 
αιθανόλη δεν είχαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στην αναπνοή. Το pregabalin φαίνεται ότι δρα 
αθροιστικά επί της δράσης της οξυκωδόνης στην έκπτωση της νοητικής και της συνολικής κινητικής 
λειτουργίας. Το pregabalin πιθανόν να ενισχύσει τη δράση της αιθανόλης και της λοραζεπάµης. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες φαρµακοδυναµικής αλληλεπίδρασης σε ηλικιωµένους εθελοντές. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την χρήση του pregabalin σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε λήµµα 5.3). Ο 
ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εποµένως, το Lyrica, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν το όφελος για τη µητέρα υπερκαλύπτει 
σαφώς τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης πρέπει να 
λαµβάνονται από γυναίκες µε πιθανότητα τεκνοποίησης. 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το pregabalin εκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο, αν και ανιχνεύεται 
στο γάλα των αρουραίων. Εποµένως, η γαλουχία δεν συνιστάται, κατά την διάρκεια θεραπείας µε 
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pregabalin. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Το Lyrica µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και εποµένως, µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα 
οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται συµβουλή να µην οδηγούν, να µη 
χειρίζονται πολύπλοκα µηχανήµατα και να µην παίρνουν µέρος σε ενδεχοµένως επικίνδυνες 
δραστηριότητες, µέχρι να γίνει γνωστό εάν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά τους να 
εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Στο κλινικό πρόγραµµα του pregabalin συµµετείχαν πάνω από 9000 ασθενείς που εξετέθησαν στο 
pregabalin, εκ των οποίων πάνω από 5000 συµµετείχαν σε διπλά-τυφλές µελέτες, ελεγχόµενες µε 
εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ζάλη και υπνηλία. Οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας. Σε όλες τις συγκριτικές µελέτες, 
τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν 13% για ασθενείς που λάµβαναν pregabalin 
και 7% για ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που 
οδηγούσαν σε διακοπή της θεραπείας µε pregabalin ήταν η ζάλη και η υπνηλία. 
 
Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 
εικονικού φαρµάκου και σε περισσότερους του ενός ασθενείς, περιλαµβάνονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί κατά κατηγορία και συχνότητα (πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, <1/10), όχι συχνές 
(> 1/1000, < 1/100) και σπάνιες (< 1/1000)). 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται, µπορεί επίσης να σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο 
και / ή τα συγχορηγούµενα φάρµακα. 
 
Οργανικό Σύστηµα Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκου  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Σπάνιες Ουδετεροπενία 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές Αυξηµένη όρεξη 
Όχι συχνές Ανορεξία 
Σπάνιες Υπογλυκαιµία 
Ψυχιατρικές ∆ιαταραχές 
Συχνές Ευφορική συναισθηµατική διάθεση, σύγχυση, µειωµένη libido, 

ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αποπροσωποποίηση, ανοργασµία, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, 

διακυµάνσεις της συναισθηµατικής διάθεσης, αϋπνία 
παροξυνθείσα, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία ανάκλησης 
λέξεων, ψευδαίσθηση, ανώµαλα όνειρα, αυξηµένη libido, 
προσβολή πανικού, απάθεια 

Σπάνιες Άρση αναστολής, εξηρµένη συναισθηµατική διάθεση 
∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Πολύ συχνές Ζάλη, υπνηλία 
Συχνές Αταξία, διαταραχή στην προσοχή, µη φυσιολογικός συντονισµός, 

επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσαρθρία, παραισθησία 
Όχι συχνές Νοητική διαταραχή, υπαισθησία, έλλειµµα στα οπτικά πεδία, 

νυσταγµός, διαταραχή λόγου, µυόκλωνος, ελάττωση 
αντανακλαστικών, δυσκινησία, ψυχοκινητική υπερκινητικότητα, 
ζάλη θέσης, υπεραισθησία, αγευσία, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά 
τις εκούσιες κινήσεις, λήθαργος, συγκοπή 

Σπάνιες Υποκινησία, παροσµία, δυσγραφία 
Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές Όραση θαµπή, διπλωπία 
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Όχι συχνές Οπτική διαταραχή, ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, οπτική 
οξύτητα µειωµένη, πόνος του οφθαλµού, ασθενωπία, δακρύρροια 
αυξηµένη 

Σπάνιες Φωτοψία, ερεθισµός του οφθαλµού, µυδρίαση, όραση κατά την 
οποία τα αντικείµενα φαίνονται ταλαντευόµενα, αλλοιωµένη 
οπτική αντίληψη του βάθους, απώλεια περιφερικής όρασης, 
στραβισµός, λάµπον βλέµµα 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Συχνές Ίλιγγος 
Σπάνιες Υπερακοΐα 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές Ταχυκαρδία 
Σπάνιες Κολποκοιλιακός αποκλεισµός πρώτου βαθµού, φλεβοκοµβική 

ταχυκαρδία, φλεβοκοµβική αρρυθµία, φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές Έξαψη, εξάψεις 
Σπάνιες Υπόταση, περιφερική ψυχρότητα, υπέρταση 
∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 
Όχι συχνές ∆ύσπνοια, ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
Σπάνιες Ρινοφαρυγγίτιδα, βήχας, ρινική συµφόρηση, επίσταξη, ρινίτιδα, 

ρογχαλητό, συσφιγκτικό αίσθηµα λαιµού 
∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
Συχνές Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
Όχι συχνές ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση, υπαισθησία στόµατος 
Σπάνιες Ασκίτης, δυσφαγία, παγκρεατίτιδα 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
Όχι συχνές Εφίδρωση, εξάνθηµα βλατιδώδες 
Σπάνιες Κρύος ιδρώτας, κνίδωση 
∆ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 
Όχι συχνές Μυϊκές δεσµιδώσεις, διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, 

µυαλγία, αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία 
Σπάνιες Αυχενικός σπασµός, αυχεναλγία, ραβδοµυόλυση 
∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Όχι συχνές ∆υσουρία, ακράτεια ούρων 
Σπάνιες Ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού 
Συχνές Στυτική δυσλειτουργία 
Όχι συχνές Καθυστέρηση εκσπερµάτισης, σεξουαλική δυσλειτουργία  
Σπάνιες Αµηνόρροια, µαστοδυνία, έκκριση µαστού, δυσµηνόρροια, 

υπερτροφία µαστού 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Συχνές Κόπωση, περιφερικό οίδηµα, αίσθηση µέθης, οίδηµα, βάδισµα µη 

φυσιολογικό 
Όχι συχνές Ασθένεια, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα 
Σπάνιες Άλγος παροξυνθέν, ανά σάρκα οίδηµα, πυρεξία, ρίγη 
Παρακλινικές εξετάσεις 
Συχνές Σωµατικό βάρος αυξηµένο 
Όχι συχνές Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξηµένη, 

Κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη, ασπαρτική 
αµινοτρανσφεράση αυξηµένη, αριθµός αιµοπεταλίων µειωµένος 

Σπάνιες Γλυκόζη αίµατος αυξηµένη, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, Κάλιο 
αίµατος µειωµένο, σωµατικό βάρος µειωµένο, αριθµός 
λευκοκυττάρων µειωµένος 

 
4.9 Υπερδοσολογία 
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∆εν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες εκτός από τις αναµενόµενες σε περιπτώσεις 
υπερδοσολογίας µέχρι 15 g. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας µε pregabalin πρέπει να περιλαµβάνει τα 
γενικά υποστηρικτικά µέτρα και ίσως αιµοδιύλιση, εάν είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακας 
1). 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικά, Κώδικας ATC: N03A (προτεινόµενο) 
 
Η δραστική ουσία pregabalin είναι ανάλογο του γ-αµινοβουτυρικού οξέος ((S)-3-(αµινοµέθυλ)-5-
(µεθυλεξανοϊκό οξύ). 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Το pregabalin συνδέεται σε µια επικουρική υποοµάδα (α2-δ πρωτεΐνη) των ενεργοποιουµένων από 
διαφορά δυναµικού διαύλων ασβεστίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, εκτοπίζοντας δραστικά την 
[3Η]-γκαµπαπεντίνη. 
 
Κλινική εµπειρία 
 
Νευροπαθητικός πόνος 
 
Αποτελεσµατικότητα έχει δειχθεί σε µελέτες για διαβητική νευροπάθεια και µεθερπητική νευραλγία. 
Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες µορφές νευροπαθητικού πόνου. 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 9 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, διάρκειας έως 13 εβδοµάδων µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) και διάρκειας έως 8 εβδοµάδων µε δοσολογία τρεις φορές την 
ηµέρα (TID). Γενικά, τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα 
BID και TID, ήταν παρόµοια. 
 
Σε κλινικές µελέτες διάρκειας έως 13 εβδοµάδων, µείωση του πόνου παρατηρήθηκε από την 1 
εβδοµάδα και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 
Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες, 45% των ασθενών που τους χορηγήθηκε pregabalin και 18% των 
ασθενών που ελάµβαναν placebo, είχαν 50% βελτίωση στην βαθµολογία πόνου. Για τους ασθενείς 
που δεν παρουσίασαν υπνηλία, αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε στο 43% των ασθενών που τους 
χορηγήθηκε pregabalin και 18% των ασθενών που ελάµβαναν placebo. Για τους ασθενείς που 
παρουσίασαν υπνηλία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 54% για το pregabalin και 16% για το placebo.  
 
Επιληψία 
 
To pregabalin έχει µελετηθεί σε 3 ελεγχόµενες κλινικές µελέτες διάρκειας έως 12 εβδοµάδων, µε 
δοσολογία δύο φορές την ηµέρα (BID) ή µε δοσολογία τρεις φορές την ηµέρα (TID). Γενικά, τα 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για τα δοσολογικά σχήµατα BID και TID, ήταν 
παρόµοια. 
 
Από την 1η Εβδοµάδα παρατηρήθηκε µία µείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η φαρµακοκινητική της pregabalin σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι παρόµοια σε υγιείς 
εθελοντές, σε επιληπτικούς ασθενείς, που λαµβάνουν αντιεπιληπτικά φάρµακα και σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο. 
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Απορρόφηση: 
 
Το pregabalin, χορηγούµενο επί κενού στοµάχου, απορροφάται ταχέως, µε τις µέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσµα να επιτυγχάνονται εντός 1 ώρας µετά από τη χορήγηση εφάπαξ ή 
πολλαπλών δόσεων. Η βιοδιαθεσιµότητά του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin 
υπολογίζεται ότι είναι ≥90% και είναι ανεξάρτητη της δόσης. Μετά από επανειληµµένη χορήγηση, η 
σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτυγχάνεται εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ρυθµός απορρόφησης του 
pregabalin µειώνεται όταν χορηγείται µε τροφή, προκαλώντας µείωση της Cmax κατά 25-30% περίπου 
και επιβράδυνση του tmax σε περίπου 2,5 ώρες. Εντούτοις, η χορήγηση του pregabalin µε τροφή δεν 
έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στο βαθµό απορρόφησης του pregabalin. 
 
Κατανοµή: 
 
Σε προκλινικές µελέτες, εδείχθη ότι το pregabalin διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό σε µύες, 
επίµυες και πιθήκους. Εδείχθη επίσης, ότι το pregabalin διαπερνά τον πλακούντα των επιµύων και 
ανευρίσκεται στο γάλα θηλαζόντων επιµύων. Στους ανθρώπους, ο φαινόµενος όγκος κατανοµής του 
pregabalin µετά τη χορήγηση από του στόµατος είναι περίπου 0,56 l/Kg. Το pregabalin δεν συνδέεται 
µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. 
 
Μεταβολισµός: 
 
Το pregabalin υφίσταται ασήµαντο µεταβολισµό στον άνθρωπο. Μετά από χορήγηση 
ραδιοεπισηµασµένου pregabalin, περίπου το 98% της ραδιενέργειας που ανακτήθηκε στα ούρα ήταν 
αµετάβλητο pregabalin. Το Ν-µεθυλιωµένο παράγωγο του pregabalin, του κύριου µεταβολίτη του 
pregabalin που εντοπίσθηκε στα ούρα, αντιστοιχούσε στο 0,9% της δόσης. Σε προκλινικές µελέτες, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις ρακεµοποίησης του S-εναντιοµερούς του pregabalin σε R-εναντιοµερές. 
 
Αποµάκρυνση:  
 
Το pregabalin αποµακρύνεται από τη συστηµατική κυκλοφορία κυρίως µε απέκκριση από τους 
νεφρούς, ως αµετάβλητο φάρµακο.  
 
Ο µέσος χρόνος ηµιζωής της αποµάκρυνσης του pregabalin είναι 6,3 ώρες. Η κάθαρση από το πλάσµα 
και η νεφρική κάθαρση είναι ευθέως ανάλογες της κάθαρσης της κρεατινίνης (βλέπε λήµµα 5.2 
Νεφρική ∆υσλειτουργία). 
 
Είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή σε 
ασθενείς που κάνουν αιµοδιύλιση (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1). 
 
Γραµµικότητα / µη-γραµµικότητα: 
 
Η φαρµακοκινητική του pregabalin είναι γραµµική για το εύρος της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δοσολογίας. Η µεταξύ ατόµων φαρµακοκινητική µεταβλητότητα για το pregabalin είναι χαµηλή  
(< 20%). Η φαρµακοκινητική των πολλαπλών δόσεων µπορεί να προβλεφθεί από τα στοιχεία των 
εφάπαξ δόσεων. Εποµένως, δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση των συγκεντρώσεων του pregabalin στο 
πλάσµα, επί τακτικής βάσεως. 
 
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών 
 
Φύλο 
 
Οι κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι το φύλο δεν έχει κλινικά σηµαντική επίδραση στις 
συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η κάθαρση του pregabalin είναι ευθέως ανάλογη της κάθαρσης κρεατινίνης. Επιπλέον, το pregabalin 
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αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το πλάσµα, µε αιµοδιύλιση (µετά από συνεδρία αιµοδιύλισης 4 
ωρών, οι συγκεντρώσεις του pregabalin στο πλάσµα µειώνονται κατά περίπου 50%). Καθώς η 
νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός απέκκρισης, η µείωση της δοσολογίας σε ασθενείς µε νεφρική 
δυσλειτουργία και συµπληρωµατική δοσολογία µετά από αιµοδιύλιση είναι απαραίτητη (βλέπε λήµµα 
4.2 Πίνακα 1). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί ειδικές φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Καθώς 
το pregabalin δεν µεταβολίζεται σηµαντικά και απεκκρίνεται κυρίως ως αµετάβλητο φάρµακο στα 
ούρα, η ηπατική δυσλειτουργία, δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τα επίπεδα του pregabalin 
στο πλάσµα. 
 
Ηλικιωµένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) 
 
Η κάθαρση του pregabalin τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η µείωση αυτή στην 
κάθαρση του από του στόµατος χορηγούµενου pregabalin είναι σύµφωνη µε τη µείωση της κάθαρσης 
της κρεατινίνης που σχετίζεται µε την αύξηση της ηλικίας. Πιθανόν να χρειασθεί µείωση της 
δοσολογίας του pregabalin σε ασθενείς που παρουσιάζουν µείωση της νεφρικής λειτουργίας που 
σχετίζεται µε την ηλικία (βλέπε λήµµα 4.2 Πίνακα 1).  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε συνήθεις φαρµακολογικές µελέτες ασφαλείας σε ζώα, το pregabalin ήταν καλώς ανεκτό σε 
ανάλογες δόσεις, µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη. Σε µελέτες τοξικότητας 
επαναλαµβανόµενης δοσολογίας, σε επίµυες και πιθήκους  παρατηρήθηκαν αντιδράσεις του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της υποκινητικότητας, υπερκινητικότητας 
και αταξίας. Αυξηµένη συχνότητα ατροφίας του αµφιβληστροειδούς, που συχνά παρατηρείται σε 
ηλικιωµένους επίµυες µε αλβινισµό, παρατηρήθηκε µετά από µακροχρόνια έκθεση σε pregabalin 5 
φορές ≥ από τη µέση έκθεση του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση.  
 
Το pregabalin δεν είναι τερατογόνο σε µύες, επίµυες ή κονίκλους. Το pregabalin προκάλεσε 
εµβρυοτοξικότητα σε επίµυες και κονίκλους µόνον µετά από έκθεση επαρκώς µεγαλύτερη από την  
έκθεση του ανθρώπου. Σε µελέτες προγεννητικής/µεταγεννητικής τοξικότητας, το pregabalin 
προκάλεσε τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων σε επίµυες µετά από έκθεση 2 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη συνιστώµενη έκθεση του ανθρώπου. 
 
Το pregabalin δεν έχει γονιδιοτοξική δράση, βάσει των αποτελεσµάτων µιας σειράς δοκιµών in vitro 
και in vivo.  
 
∆ιετείς µελέτες καρκινογένεσης µε pregabalin, διεξήχθησαν σε επίµυες και µύες. ∆εν παρατηρήθηκαν 
όγκοι σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις έως 24 φορές µεγαλύτερες από την µέση έκθεση 
του ανθρώπου στη µέγιστη συνιστώµενη κλινική δόση των 600 mg/ηµέρα. Στους µύες, δεν 
παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης όγκων, σε δόσεις παρόµοιες µε την µέση έκθεση του 
ανθρώπου, αλλά παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης αιµαγγειοσαρκωµάτων σε 
υψηλότερες δόσεις. Ο µη-γονιδιοτοξικός µηχανισµός σχηµατισµού όγκων, οφειλόµενων στο 
pregabalin, στους µύες, περιλαµβάνει µεταβολές στα αιµοπετάλια και συσχετιζόµενο 
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτές οι µεταβολές στα αιµοπετάλια δεν 
παρατηρήθηκαν στους επίµυες ή στους ανθρώπους, όπως φαίνεται από βραχυπρόθεσµα ή 
περιορισµένα µακροπρόθεσµα κλινικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν 
σχετικό κίνδυνο στους ανθρώπους. 
 
Σε ανήλικους επίµυες οι µορφές τοξικότητας δεν διαφέρουν ποιοτικά από αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ενήλικους επίµυες. Ωστόσο, οι ανήλικοι επίµυες είναι πιο ευαίσθητοι. Σε θεραπευτικές εκθέσεις, 
εµφανίστηκαν κλινικά σηµεία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, όπως υπερκινητικότητα και 
τριγµός οδόντων και κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη (παροδική καταστολή της αύξησης του 
σωµατικού βάρους). Παρατηρήθηκαν επιδράσεις στον κύκλο οίστρου, σε θεραπευτικές εκθέσεις 
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πενταπλάσιες από τις συνήθεις του ανθρώπου. Νευροσυµπεριφεριολογικές/γνωστικές αντιδράσεις 
παρατηρήθηκαν σε ανήλικους επίµυες 1-2 εβδοµάδες, µετά από έκθεση > 2 φορές (αντίδραση σε 
αιφνίδια ακουστικά ερεθίσµατα) ή > 5 φορές (εκµάθηση/µνήµη) από τη θεραπευτική έκθεση του 
ανθρώπου. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόµενο Καψακίου: 
Μονοϋδρική λακτόζη  
Άµυλο αραβοσίτου 
Τάλκης 
 
Κέλυφος Καψακίου: 
Ζελατίνη 
∆ιοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Λαουρυλοθειικό νάτριο  
∆ιοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές 
Κεκαθαρµένο ύδωρ 
Ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172) 
 
Μελάνι εκτύπωσης: 
Κόµµεα λάκκας  
Μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) 
Προπυλενογλυκόλη 
Υδροξείδιο του καλίου 
  
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Blister από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 14 ή 56 σκληρά καψάκια. 
∆ιάτρητα blister, µονάδων δόσης από PVC/αλουµίνιο, που περιέχουν 100 x 1 σκληρά καψάκια.  
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited,  
Ramsgate Road,  
Sandwich,  
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Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Α. ΚΑΤΟΧΟΣ(ΟΙ) ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ 

 
Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Α. ΚΑΤΟΧΟΣ(ΟΙ) ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ 

 
 

Όνοµα και διεύθυνση του(των) παρασκευαστή(ών) που είναι υπεύθυνος(οι) για την 
αποδέσµευση των παρτίδων 
 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk,  
Gödecke,  
Mooswaldallee 1,  
79090 Freiburg,  
Γερµανία. 

 
 
Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
• ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
• ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας οφείλει να ενηµερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
σχέδιο εµπορίας του φαρµακευτικού προϊόντος που εγκρίνεται µε την παρούσα απόφαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 
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Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Συσκευασία blister (των 14, 21, 56 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) 
για τα σκληρά καψάκια των 25 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 25 mg σκληρά καψάκια  
Pregabalin 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 25 mg pregabalin 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Το προϊόν περιέχει λακτόζη 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
14 σκληρά καψάκια 
21 σκληρά καψάκια 
56 σκληρά καψάκια 
84 σκληρά καψάκια 
100 x 1 σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από του στόµατος   
∆ιαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {MM/XXXX} 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited 
Sandwich 
Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Συσκευασία blister (των 14, 21, 56 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) 
για τα σκληρά καψάκια των 25 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 25 mg σκληρά καψάκια 
Pregabalin 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Ltd (ως λογότυπο του Κατόχου Αδείας Κυκλοφορίας) 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Συσκευασία blister (των 14, 21, 56 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) 
για τα σκληρά καψάκια των 50 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 50 mg σκληρά καψάκια  
Pregabalin 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 50 mg pregabalin 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Το προϊόν περιέχει λακτόζη 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
14 σκληρά καψάκια 
21 σκληρά καψάκια 
56 σκληρά καψάκια 
84 σκληρά καψάκια 
100 x 1 σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από του στόµατος   
∆ιαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {MM/XXXX} 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited 
Sandwich 
Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Συσκευασία blister (των 14, 21, 56 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) 
για τα σκληρά καψάκια των 50 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 50 mg σκληρά καψάκια 
Pregabalin 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Ltd (ως λογότυπο του Κατόχου Αδείας Κυκλοφορίας) 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Συσκευασία blister (των 14 και 56) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 75 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 75 mg σκληρά καψάκια  
Pregabalin 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg pregabalin 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Το προϊόν περιέχει λακτόζη 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
14 σκληρά καψάκια 
56 σκληρά καψάκια 
100 x 1 σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από του στόµατος   
∆ιαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {MM/XXXX} 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited 
Sandwich 
Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Συσκευασία blister (των 14 και 56) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 75 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 75 mg σκληρά καψάκια 
Pregabalin 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Ltd (ως λογότυπο του Κατόχου Αδείας Κυκλοφορίας) 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Συσκευασία blister (των 21 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 100 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 100 mg σκληρά καψάκια  
Pregabalin 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 100 mg pregabalin 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Το προϊόν περιέχει λακτόζη 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
21 σκληρά καψάκια 
84 σκληρά καψάκια 
100 x 1 σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από του στόµατος   
∆ιαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {MM/XXXX} 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited 
Sandwich 
Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Συσκευασία blister (των 21 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 100 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 100 mg σκληρά καψάκια 
Pregabalin 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Ltd (ως λογότυπο του Κατόχου Αδείας Κυκλοφορίας) 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Συσκευασία blister (των 14 και 56) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 150 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 150 mg σκληρά καψάκια  
Pregabalin 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 150 mg pregabalin 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Το προϊόν περιέχει λακτόζη 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
14 σκληρά καψάκια 
56 σκληρά καψάκια 
100 x 1 σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από του στόµατος   
∆ιαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {MM/XXXX} 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited 
Sandwich 
Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Συσκευασία blister (των 14 και 56) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 150 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 150 mg σκληρά καψάκια 
Pregabalin 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Ltd (ως λογότυπο του Κατόχου Αδείας Κυκλοφορίας) 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Συσκευασία blister (των 21 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 200 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 200 mg σκληρά καψάκια  
Pregabalin 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 200 mg pregabalin 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Το προϊόν περιέχει λακτόζη 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
21 σκληρά καψάκια 
84 σκληρά καψάκια 
100 x 1 σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από του στόµατος   
∆ιαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {MM/XXXX} 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited 
Sandwich 
Kent 
CT139NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Συσκευασία blister (των 21 και 84) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 200 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 200 mg σκληρά καψάκια 
Pregabalin 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Ltd (ως λογότυπο του Κατόχου Αδείας Κυκλοφορίας) 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 



 

94 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Συσκευασία blister (των 14 και 56) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 300 mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 300 mg σκληρά καψάκια  
Pregabalin 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 300 mg pregabalin 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Το προϊόν περιέχει λακτόζη 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
14 σκληρά καψάκια 
56 σκληρά καψάκια 
100 x 1 σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από του στόµατος   
∆ιαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {MM/XXXX} 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Limited 
Sandwich 
Kent 
CT13 9NJ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Συσκευασία blister (των 14 και 56) και συσκευασία διάτρητου blister, µονάδων δόσης (100) για τα 
σκληρά καψάκια των 300mg 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
LYRICA 300 mg σκληρά καψάκια 
Pregabalin 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Pfizer Ltd (ως λογότυπο του Κατόχου Αδείας Κυκλοφορίας) 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
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Β. ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας  προσωπικά και δεν πρέπει να το 
δώσετε σε άλλους. 
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 
 
Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 
1 Τι είναι το LYRICA και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το LYRICA 
3 Πώς να πάρετε το LYRICA 
4 Πιθανές παρενέργειες 
5 Φύλαξη του LYRICA 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
LYRICA 25 mg σκληρά καψάκια 
pregabalin  
 
 
Η δραστική ουσία είναι το pregabalin. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 
150mg, 200mg ή 300mg pregabalin. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: µονοϋδρική λακτόζη, άµυλο αραβοσίτου, τάλκης, ζελατίνη, διοξείδιο του 
τιτανίου (Ε171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου κολλοειδές , µαύρο µελάνι, (το οποίο 
περιέχει κόµµεα λάκκας, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του 
καλίου) και ύδωρ. Τα καψάκια των 75, 100, 200 και των 300mg, περιέχουν επίσης ερυθρό οξείδιο του 
σιδήρου (Ε172). 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Παρασκευαστής: 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Γερµανία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LYRICA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το LYRICA διατίθεται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, λευκού χρώµατος για τις δόσεις των 25, 50 
και 150 mg, που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 25, PGN 50 ή PGN 150 στο 
σώµα µε µαύρο µελάνι. Για την δόση των 50mg, το σώµα του καψακίου επισηµαίνεται µε µία µαύρη 
λωρίδα. Οι δόσεις των 75mg και 300mg του LYRICA διατίθενται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, 
λευκού και πορτοκαλί χρώµατος που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και είτε PGN 75 ή 
PGN 300 στο σώµα µε µαύρο µελάνι. Η δόση των 100 mg του LYRICA διατίθεται ως σκληρό 
καψάκιο από ζελατίνη, πορτοκαλί χρώµατος, που φέρει την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 
100 στο σώµα µε µαύρο µελάνι. Η δόση των 200 mg του LYRICA διατίθεται ως σκληρό καψάκιο από 
ζελατίνη, ανοικτού πορτοκαλί χρώµατος, που φέρει την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 200 
στο σώµα µε µαύρο µελάνι. 
 
Το LYRICA διατίθεται σε πέντε συσκευασίες: µία συσκευασία των 14 καψακίων που περιέχει 1 
blister, µία συσκευασία των 21 καψακίων που περιέχει 1 blister, µία συσκευασία των 56 καψακίων 
που περιέχει 4 blister, µία συσκευασία των 84 καψακίων που περιέχει 4 blister και µία συσκευασία 
των 100 x 1 καψακίων ως διάτρητα blister, µονάδων δόσης. Και οι πέντε συσκευασίες είναι 
φτιαγµένες από PVC και έχουν οπίσθιο κάλυµµα από αλουµίνιο.  
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Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
Το LYRICA ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας 
και του νευροπαθητικού πόνου. 
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πόνου 
µακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου 
µπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηµα ζέστης, καύσου, έντονου σφιξίµατος, τινάγµατος, µαχαιριάς, 
σουβλιάς, κράµπας, πόνου, µυρµηκίασης, µουδιάσµατος, τσιµπηµάτων από καρφίτσες και βελόνες. Ο 
περιφερικός νευροπαθητικός πόνος επίσης, µπορεί να συσχετιστεί µε αλλαγές διάθεσης, διαταραχές 
ύπνου, κόπωση και µπορεί να επηρεάσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα, καθώς και την 
συνολική ποιότητα ζωής. 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, που 
πάσχουν από περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 
Επιληψία: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριµένης µορφής επιληψίας (εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις µε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση), σε ενήλικες. Ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει το LYRICA για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήµερα 
δεν ελέγχει την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαµβάνετε το LYRICA επιπλέον της αγωγής που 
ακολουθείτε σήµερα. Το LYRICA δεν προορίζεται για να χρησιµοποιείται µόνο του, αλλά πάντα σε 
συνδυασµό µε άλλη αντιεπιληπτική θεραπεία. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Μην πάρετε το LYRICA: 
-    σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο pregabalin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του 
φαρµάκου. 
 
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το LYRICA: 
Το LYRICA έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) σε ηλικιωµένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, µέχρι να συνηθίσετε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να έχετε στο φάρµακο.  
 
Κάποιοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος, ενόσω λαµβάνουν pregabalin, µπορεί να 
χρειαστούν αλλαγή στα αντιδιαβητικά φάρµακά τους. 
 
Λήψη του LYRICA µε τροφές και ποτά: 
Τα καψάκια LYRICA µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Συνιστάται να µην καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε LYRICA  
 
Κύηση 
Το LYRICA δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας 
σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν 
αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, εάν µείνετε έγκυος, 
πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος στο διάστηµα που λαµβάνετε το 
LYRICA. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρµακο. 
 
Γαλουχία 
Συνιστάται να µην λαµβάνετε το LYRICA, κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι δεν είναι γνωστό αν 
απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα.. Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 



 

100 

 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: 
Το LYRICA µπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία και µειωµένη συγκέντρωση. ∆εν θα πρέπει να 
οδηγήσετε, να χειρισθείτε πολύπλοκες µηχανές ή να εµπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να 
διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LYRICA: 
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί 
του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
 
Λήψη άλλων φαρµάκων µαζί µε το LYRICA: 
Πριν πάρετε κάποιο νέο φάρµακο µε το LYRICA, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας.  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
Το LYRICA και ορισµένα άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάζουν το ένα το άλλο (αλληλεπίδραση). Ο 
βαθµός ζάλης, υπνηλίας και µειωµένης συγκέντρωσης, µπορεί να αυξηθεί αν το LYRICA λαµβάνεται 
µε φαρµακευτικά προϊόντα, που περιέχουν: 
 
Οξυκοδώνη - (χρησιµοποιείται ως παυσίπονο) 
Λοραζεπάµη - (χρησιµοποιείται για την θεραπεία του άγχους) 
 
Το LYRICA  µπορεί να λαµβάνεται µε από του στόµατος αντισυλληπτικά.  
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Πάρετε πάντοτε το LYRICA αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.  
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος ή επιληψία: Να λαµβάνετε τον αριθµό των καψακίων, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Η δόση, η οποία έχει προσαρµοστεί σε εσάς και την κατάστασή σας, θα κυµαίνεται γενικά µεταξύ των 
150 mg και των 600 mg την ηµέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει να λαµβάνετε το LYRICA είτε δύο, είτε 
τρεις φορές την ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης δύο φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA 
µία το πρωί και µία το βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης τρεις 
φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ, περίπου 
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.   
 
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του LYRICA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 
αδύνατη, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Αν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαµβάνετε κανονικά το 
LYRICA, εκτός κι αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραµµα και/ή δόση, αν έχετε 
πρόβληµα µε τους νεφρούς σας. 
 
Να καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο, µε νερό. 
 
Να συνεχίζετε να παίρνετε το LYRICA, µέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταµατήσετε.   
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν έχει 
τεκµηριωθεί και γι’αυτό το pregabalin δεν χρησιµοποιείται σε αυτές τις ηλικίες. 
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Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση LYRICA από την κανονική: 
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, στη µονάδα για 
τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε µαζί σας το κουτί των καψακίων LYRICA. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το LYRICA: 
Είναι σηµαντικό να λαµβάνετε τα καψάκια LYRICA κανονικά την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Εάν 
ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την 
επόµενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά µε την επόµενη δόση. Μην πάρετε διπλή 
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε LYRICA: 
Μην σταµατήσετε τη λήψη του LYRICA, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας 
σταµατήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθµιαία, σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας 
εβδοµάδας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το LYRICA µπορεί να έχει παρενέργειες.  
 
Πολύ συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 10, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Ζάλη, κόπωση 
 
Συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από 1 άνθρωπο στους 100, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Αυξηµένη όρεξη 
• Αίσθηση ευφορίας, σύγχυση, αλλαγές στην σεξουαλική διάθεση, ευερεθιστότητα 
• ∆ιαταραχή στην προσοχή, αδεξιότητα, επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσκολία στην οµιλία, 

αίσθηση µυρµηκίασης 
• Θαµπή όραση, διπλωπία 
• Ίλιγγος 
• Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
• ∆υσκολίες στην στύση 
• Οίδηµα άκρων, αίσθηση µέθης, µη φυσιολογικό βάδισµα 
• Αύξηση σωµατικού βάρους 
 
Όχι συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Απώλεια όρεξης 
• Αποπροσωποποίηση, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, διακυµάνσεις της συναισθηµατικής 

διάθεσης, επιδείνωση της αϋπνίας, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ψευδαισθήσεις, ανώµαλα 
όνειρα, προσβολές πανικού, απάθεια 

• ∆υσκολία στην σκέψη, µούδιασµα, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλµών, απότοµες κινήσεις 
(τινάγµατα), ελάττωση αντανακλαστικών, υπερκινητικότητα, ζάλη σε όρθια θέση, ευαισθησία στο 
δέρµα, απώλεια γεύσης, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά τις εκούσιες κινήσεις, µειωµένη 
συνείδηση, λιποθυµία 

• Ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, πόνος του οφθαλµού, εξασθενηµένη όραση, δακρύρροια 
• Αύξηση καρδιακού ρυθµού 
• Έξαψη, εξάψεις 
• ∆υσκολία στην αναπνοή, ξηρότητα του βλεννογόνου της µύτης 
• ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, καούρα, µούδιασµα γύρω από το στόµα  
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• Εφίδρωση, εξάνθηµα 
• Επαναλαµβανόµενες µυϊκές συσπάσεις (τικ), διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, µυαλγία, 

αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία  
• ∆υσκολία στην ούρηση ή επώδυνη ούρηση, ακράτεια ούρων, µειωµένος όγκος ούρων  
• Αδυναµία, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα  
 
Σπάνιες παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Χαµηλή αρτηριακή πίεση, ψυχρότητα των χεριών και ποδιών, υψηλή αρτηριακή πίεση 
• Βήχας, ρινική συµφόρηση 
• Μυϊκή κάκωση 
• Μαστοδυνία, διακοπή της εµµήνου ρύσεως 
• Υψηλά επίπεδα σακχάρου αίµατος 
• Αυξηµένη ευαισθησία στον θόρυβο 
• ∆ιαταραχές καρδιακού ρυθµού 
 
Εάν κάποια από αυτές τις παρενέργειες εµµένει ή είναι ενοχλητική ή εάν παρατηρήσετε παρενέργειες 
που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. 
 
 
5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LYRICA 
 
Να φυλάσσεται το LYRICA σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος. 
  
Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται µόνο στα καψάκια LYRICA 
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον  γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Pfizer S.A. / N.V. 
17 Boulevard de la Plaine / Pleinlaan 17 
B-1050 Bruxelles / Brussel / Brüssel 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
17 Boulevard de la Plaine 
B-1050 Bruxelles / Brüssel  
Belgique / Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Česká republika 
Pfizer s.r.o.  
Pekařská 16  
155 00 Praha 5   
Tel: +420-283-004-151 
 

Magyarország 
PFIZER Kft.  
Alkotás u. 53. MOM Park "F" Épület. 
H-1123 Budapest  
Tel. + 36 1 488 37 00  

Danmark 
Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 

Malta 
George Borg Barthet Ltd. 
39, Industrial Estate, 



 

103 

DK-2750 Ballerup 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Luqa 
Malta 
Lqa 05  
Tel : 00356 21 244205 / 6 
 

Deutschland 
Pfizer GmbH 
Pfizerstraße 1 
D-76139 Karlsruhe 
Tel: +49 (0)721 6101 9000 
 

Nederland 
Pfizer bv 
 Rivium westlaan 142 
NL-2909 LD Capelle ann den   IJssel   
Tel: +31 (0)10 406 42 00 

Eesti 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 6 405 328 
 

Norge 
Pfizer AS 
Strandveien 55 
N-1366 Lysaker 
Tlf: +47 67 52 61 00 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5, 
GR-116 33 Αθήνα 
Τηλ:  +30 210 7517981-3 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
A-1070 Wien 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 

España 
Pfizer S.A. 
Avenida de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
E-28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 99 00 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rzymowskiego 28,  
PL – 02-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 549 38 00 

France 
Pfizer  
23-25, Av. du Dr. Lannelongue 
F-75014 Paris 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park, Edificio 10 
P-2740-244 Porto Salvo 
Tel: +351 21 423 5500 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Parkway House 
Ballymount Road Lower 
IRL-Dublin 12 
Tel: +353 1800 633 363 
 

Slovenija 
Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana 
Letališka cesta 3c 
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386/1/52 11 400 

Ísland 
PharmaNor hf. 
Hörgatún 2 
IS-210 Garðabær 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka 
Dúbravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Tel: +421–2–5941 8500  
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione, 113 
I-00188 Roma 
Tel: +39 06 33 18 21 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Tietokuja 4/Datagränden 4 
FI-00330 Helsinki/Helsingfors 
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 
 

Κύπρος 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  

Sverige 
Pfizer AB 
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Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη 25-27,  
CY-1080 Λευκωσία  
Τηλ: +35722818087 
 

Box 501 
SE-183 25 Täby 
Tel: +46 (0)8 519 062 00 

Latvija 
Pfizer H.C.P. Corporation  
pārstāvniecība Latvijas Republikā 
J.Alunāna ielā 2 
LV-1010 Rīga 
Tel: +371 70 35 775 
 

United Kingdom 
Pfizer Limited, 
Walton Oaks,  
Dorking Road,  
Tadworth,  
Surrey 
KT20 7NS- UK 
Tel: +44 (0)1737 331111 
 

Lietuva 
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in 
Lithuania 
Goštauto 40a, LT-2001 Vilnius  
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας  προσωπικά και δεν πρέπει να το 
δώσετε σε άλλους. 
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 
 
Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 
1 Τι είναι το LYRICA και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το LYRICA 
3 Πώς να πάρετε το LYRICA 
4 Πιθανές παρενέργειες 
5 Φύλαξη του LYRICA 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
LYRICA 50 mg σκληρά καψάκια 
pregabalin  
 
Η δραστική ουσία είναι το pregabalin. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 50mgpregabalin. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: µονοϋδρική λακτόζη, άµυλο αραβοσίτου, τάλκης, ζελατίνη, διοξείδιο του 
τιτανίου (Ε171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου κολλοειδές , µαύρο µελάνι, (το οποίο 
περιέχει κόµµεα λάκκας, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του 
καλίου) και ύδωρ. 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Παρασκευαστής: 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Γερµανία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LYRICA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το LYRICA διατίθεται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, λευκού χρώµατος για τις δόσεις των 50 
mg, που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 50 στο σώµα µε µαύρο µελάνι. Tο σώµα 
του καψακίου επισηµαίνεται µε µία µαύρη λωρίδα. 
 
Το LYRICA διατίθεται σε πέντε συσκευασίες: µία συσκευασία των 14 καψακίων που περιέχει 1 
blister, µία συσκευασία των 21 καψακίων που περιέχει 1 blister, µία συσκευασία των 56 καψακίων 
που περιέχει 4 blister, µία συσκευασία των 84 καψακίων που περιέχει 4 blister και µία συσκευασία 
των 100 x 1 καψακίων ως διάτρητα blister, µονάδων δόσης. Και οι πέντε συσκευασίες είναι 
φτιαγµένες από PVC και έχουν οπίσθιο κάλυµµα από αλουµίνιο.  
 
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
Το LYRICA ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας 
και του νευροπαθητικού πόνου. 
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πόνου 
µακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου 
µπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηµα ζέστης, καύσου, έντονου σφιξίµατος, τινάγµατος, µαχαιριάς, 
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σουβλιάς, κράµπας, πόνου, µυρµηκίασης, µουδιάσµατος, τσιµπηµάτων από καρφίτσες και βελόνες. Ο 
περιφερικός νευροπαθητικός πόνος επίσης, µπορεί να συσχετιστεί µε αλλαγές διάθεσης, διαταραχές 
ύπνου, κόπωση και µπορεί να επηρεάσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα, καθώς και την 
συνολική ποιότητα ζωής. 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, που 
πάσχουν από περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 
Επιληψία: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριµένης µορφής επιληψίας (εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις µε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση), σε ενήλικες. Ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει το LYRICA για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήµερα 
δεν ελέγχει την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαµβάνετε το LYRICA επιπλέον της αγωγής που 
ακολουθείτε σήµερα. Το LYRICA δεν προορίζεται για να χρησιµοποιείται µόνο του, αλλά πάντα σε 
συνδυασµό µε άλλη αντιεπιληπτική θεραπεία. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Μην πάρετε το LYRICA: 
-    σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο pregabalin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του 
φαρµάκου. 
 
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το LYRICA: 
Το LYRICA έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) σε ηλικιωµένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, µέχρι να συνηθίσετε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να έχετε στο φάρµακο.  
 
Κάποιοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος, ενόσω λαµβάνουν pregabalin, µπορεί να 
χρειαστούν αλλαγή στα αντιδιαβητικά φάρµακά τους. 
 
Λήψη του LYRICA µε τροφές και ποτά: 
Τα καψάκια LYRICA µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Συνιστάται να µην καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε LYRICA  
 
Κύηση 
Το LYRICA δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας 
σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν 
αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, εάν µείνετε έγκυος, 
πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος στο διάστηµα που λαµβάνετε το 
LYRICA. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρµακο. 
 
Γαλουχία 
Συνιστάται να µην λαµβάνετε το LYRICA, κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι δεν είναι γνωστό αν 
απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα.. Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: 
Το LYRICA µπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία και µειωµένη συγκέντρωση. ∆εν θα πρέπει να 
οδηγήσετε, να χειρισθείτε πολύπλοκες µηχανές ή να εµπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να 
διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LYRICA: 
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί 
του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
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Λήψη άλλων φαρµάκων µαζί µε το LYRICA: 
Πριν πάρετε κάποιο νέο φάρµακο µε το LYRICA, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας.  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
Το LYRICA και ορισµένα άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάζουν το ένα το άλλο (αλληλεπίδραση). Ο 
βαθµός ζάλης, υπνηλίας και µειωµένης συγκέντρωσης, µπορεί να αυξηθεί αν το LYRICA λαµβάνεται 
µε φαρµακευτικά προϊόντα, που περιέχουν: 
 
Οξυκοδώνη - (χρησιµοποιείται ως παυσίπονο) 
Λοραζεπάµη - (χρησιµοποιείται για την θεραπεία του άγχους) 
 
Το LYRICA  µπορεί να λαµβάνεται µε από του στόµατος αντισυλληπτικά.  
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Πάρετε πάντοτε το LYRICA αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.  
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος ή επιληψία: Να λαµβάνετε τον αριθµό των καψακίων, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Η δόση, η οποία έχει προσαρµοστεί σε εσάς και την κατάστασή σας, θα κυµαίνεται γενικά µεταξύ των 
150 mg και των 600 mg την ηµέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει να λαµβάνετε το LYRICA είτε δύο, είτε 
τρεις φορές την ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης δύο φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA 
µία το πρωί και µία το βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης τρεις 
φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ, περίπου 
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.   
 
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του LYRICA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 
αδύνατη, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Αν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαµβάνετε κανονικά το 
LYRICA, εκτός κι αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραµµα και/ή δόση, αν έχετε 
πρόβληµα µε τους νεφρούς σας. 
 
Να καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο, µε νερό. 
 
Να συνεχίζετε να παίρνετε το LYRICA, µέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταµατήσετε.   
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν έχει 
τεκµηριωθεί και γι’αυτό το pregabalin δεν χρησιµοποιείται σε αυτές τις ηλικίες. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση LYRICA από την κανονική: 
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, στη µονάδα για 
τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε µαζί σας το κουτί των καψακίων LYRICA. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το LYRICA: 
Είναι σηµαντικό να λαµβάνετε τα καψάκια LYRICA κανονικά την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Εάν 
ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την 
επόµενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά µε την επόµενη δόση. Μην πάρετε διπλή 
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
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Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε LYRICA: 
Μην σταµατήσετε τη λήψη του LYRICA, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας 
σταµατήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθµιαία, σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας 
εβδοµάδας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το LYRICA µπορεί να έχει παρενέργειες.  
 
Πολύ συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 10, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Ζάλη, κόπωση 
 
Συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από 1 άνθρωπο στους 100, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Αυξηµένη όρεξη 
• Αίσθηση ευφορίας, σύγχυση, αλλαγές στην σεξουαλική διάθεση, ευερεθιστότητα 
• ∆ιαταραχή στην προσοχή, αδεξιότητα, επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσκολία στην οµιλία, 

αίσθηση µυρµηκίασης 
• Θαµπή όραση, διπλωπία 
• Ίλιγγος 
• Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
• ∆υσκολίες στην στύση 
• Οίδηµα άκρων, αίσθηση µέθης, µη φυσιολογικό βάδισµα 
• Αύξηση σωµατικού βάρους 
 
Όχι συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Απώλεια όρεξης 
• Αποπροσωποποίηση, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, διακυµάνσεις της συναισθηµατικής 

διάθεσης, επιδείνωση της αϋπνίας, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ψευδαισθήσεις, ανώµαλα 
όνειρα, προσβολές πανικού, απάθεια 

• ∆υσκολία στην σκέψη, µούδιασµα, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλµών, απότοµες κινήσεις 
(τινάγµατα), ελάττωση αντανακλαστικών, υπερκινητικότητα, ζάλη σε όρθια θέση, ευαισθησία στο 
δέρµα, απώλεια γεύσης, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά τις εκούσιες κινήσεις, µειωµένη 
συνείδηση, λιποθυµία 

• Ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, πόνος του οφθαλµού, εξασθενηµένη όραση, δακρύρροια 
• Αύξηση καρδιακού ρυθµού 
• Έξαψη, εξάψεις 
• ∆υσκολία στην αναπνοή, ξηρότητα του βλεννογόνου της µύτης 
• ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, καούρα, µούδιασµα γύρω από το στόµα  
• Εφίδρωση, εξάνθηµα 
• Επαναλαµβανόµενες µυϊκές συσπάσεις (τικ), διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, µυαλγία, 

αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία  
• ∆υσκολία στην ούρηση ή επώδυνη ούρηση, ακράτεια ούρων, µειωµένος όγκος ούρων  
• Αδυναµία, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα  
 
Σπάνιες παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
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• Χαµηλή αρτηριακή πίεση, ψυχρότητα των χεριών και ποδιών, υψηλή αρτηριακή πίεση 
• Βήχας, ρινική συµφόρηση 
• Μυϊκή κάκωση 
• Μαστοδυνία, διακοπή της εµµήνου ρύσεως 
• Υψηλά επίπεδα σακχάρου αίµατος 
• Αυξηµένη ευαισθησία στον θόρυβο 
• ∆ιαταραχές καρδιακού ρυθµού 
 
Εάν κάποια από αυτές τις παρενέργειες εµµένει ή είναι ενοχλητική ή εάν παρατηρήσετε παρενέργειες 
που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. 
 
 
5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LYRICA 
 
Να φυλάσσεται το LYRICA σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος. 
  
Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται µόνο στα καψάκια LYRICA 
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον  γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Pfizer S.A. / N.V. 
17 Boulevard de la Plaine / Pleinlaan 17 
B-1050 Bruxelles / Brussel / Brüssel 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
17 Boulevard de la Plaine 
B-1050 Bruxelles / Brüssel  
Belgique / Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Česká republika 
Pfizer s.r.o.  
Pekařská 16  
155 00 Praha 5   
Tel: +420-283-004-151 
 

Magyarország 
PFIZER Kft.  
Alkotás u. 53. MOM Park "F" Épület. 
H-1123 Budapest  
Tel. + 36 1 488 37 00  

Danmark 
Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Malta 
George Borg Barthet Ltd. 
39, Industrial Estate, 
Luqa 
Malta 
Lqa 05  
Tel : 00356 21 244205 / 6 
 

Deutschland 
Pfizer GmbH 
Pfizerstraße 1 
D-76139 Karlsruhe 

Nederland 
Pfizer bv 
 Rivium westlaan 142 
NL-2909 LD Capelle ann den   IJssel   
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Tel: +49 (0)721 6101 9000 
 

Tel: +31 (0)10 406 42 00 

Eesti 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 6 405 328 
 

Norge 
Pfizer AS 
Strandveien 55 
N-1366 Lysaker 
Tlf: +47 67 52 61 00 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5, 
GR-116 33 Αθήνα 
Τηλ:  +30 210 7517981-3 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
A-1070 Wien 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 

España 
Pfizer S.A. 
Avenida de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
E-28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 99 00 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rzymowskiego 28,  
PL – 02-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 549 38 00 

France 
Pfizer  
23-25, Av. du Dr. Lannelongue 
F-75014 Paris 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park, Edificio 10 
P-2740-244 Porto Salvo 
Tel: +351 21 423 5500 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Parkway House 
Ballymount Road Lower 
IRL-Dublin 12 
Tel: +353 1800 633 363 
 

Slovenija 
Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana 
Letališka cesta 3c 
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386/1/52 11 400 

Ísland 
PharmaNor hf. 
Hörgatún 2 
IS-210 Garðabær 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka 
Dúbravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Tel: +421–2–5941 8500  
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione, 113 
I-00188 Roma 
Tel: +39 06 33 18 21 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Tietokuja 4/Datagränden 4 
FI-00330 Helsinki/Helsingfors 
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 
 

Κύπρος 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  
Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη 25-27,  
CY-1080 Λευκωσία  
Τηλ: +35722818087 
 

Sverige 
Pfizer AB 
Box 501 
SE-183 25 Täby 
Tel: +46 (0)8 519 062 00 

Latvija 
Pfizer H.C.P. Corporation  
pārstāvniecība Latvijas Republikā 
J.Alunāna ielā 2 
LV-1010 Rīga 

United Kingdom 
Pfizer Limited, 
Walton Oaks,  
Dorking Road,  
Tadworth,  
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Tel: +371 70 35 775 
 

Surrey 
KT20 7NS- UK 
Tel: +44 (0)1737 331111 
 

Lietuva 
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in 
Lithuania 
Goštauto 40a, LT-2001 Vilnius  
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας  προσωπικά και δεν πρέπει να το 
δώσετε σε άλλους. 
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 
 
Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 
1 Τι είναι το LYRICA και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το LYRICA 
3 Πώς να πάρετε το LYRICA 
4 Πιθανές παρενέργειες 
5 Φύλαξη του LYRICA 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
LYRICA 75 mg σκληρά καψάκια 
pregabalin 
 
Η δραστική ουσία είναι το pregabalin. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75mg regabalin. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: µονοϋδρική λακτόζη, άµυλο αραβοσίτου, τάλκης, ζελατίνη, διοξείδιο του 
τιτανίου (Ε171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου κολλοειδές , µαύρο µελάνι, (το οποίο 
περιέχει κόµµεα λάκκας, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του 
καλίου), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (Ε172) και ύδωρ.  
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Παρασκευαστής: 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Γερµανία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LYRICA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το LYRICA διατίθεται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, λευκού και πορτοκαλί χρώµατος για τις 
δόσεις των 75 mg, που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 75 στο σώµα µε µαύρο 
µελάνι. 
  
Το LYRICA διατίθεται σε τρεις συσκευασίες: µία συσκευασία των 14 καψακίων που περιέχει 1 
blister, µία συσκευασία των 56 καψακίων που περιέχει 4 blister και µία συσκευασία των 100 x 1 
καψακίων ως διάτρητα blister, µονάδων δόσης. Και οι τρεις συσκευασίες είναι φτιαγµένες από PVC 
και έχουν οπίσθιο κάλυµµα από αλουµίνιο.  
 
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
Το LYRICA ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας 
και του νευροπαθητικού πόνου. 
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πόνου 
µακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου 
µπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηµα ζέστης, καύσου, έντονου σφιξίµατος, τινάγµατος, µαχαιριάς, 
σουβλιάς, κράµπας, πόνου, µυρµηκίασης, µουδιάσµατος, τσιµπηµάτων από καρφίτσες και βελόνες. Ο 
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περιφερικός νευροπαθητικός πόνος επίσης, µπορεί να συσχετιστεί µε αλλαγές διάθεσης, διαταραχές 
ύπνου, κόπωση και µπορεί να επηρεάσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα, καθώς και την 
συνολική ποιότητα ζωής. 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, που 
πάσχουν από περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 
Επιληψία: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριµένης µορφής επιληψίας (εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις µε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση), σε ενήλικες. Ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει το LYRICA για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήµερα 
δεν ελέγχει την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαµβάνετε το LYRICA επιπλέον της αγωγής που 
ακολουθείτε σήµερα. Το LYRICA δεν προορίζεται για να χρησιµοποιείται µόνο του, αλλά πάντα σε 
συνδυασµό µε άλλη αντιεπιληπτική θεραπεία. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Μην πάρετε το LYRICA: 
-    σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο pregabalin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του 
φαρµάκου. 
 
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το LYRICA: 
Το LYRICA έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) σε ηλικιωµένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, µέχρι να συνηθίσετε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να έχετε στο φάρµακο.  
 
Κάποιοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος, ενόσω λαµβάνουν pregabalin, µπορεί να 
χρειαστούν αλλαγή στα αντιδιαβητικά φάρµακά τους. 
 
Λήψη του LYRICA µε τροφές και ποτά: 
Τα καψάκια LYRICA µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Συνιστάται να µην καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε LYRICA  
 
Κύηση 
Το LYRICA δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας 
σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν 
αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, εάν µείνετε έγκυος, 
πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος στο διάστηµα που λαµβάνετε το 
LYRICA. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρµακο. 
 
Γαλουχία 
Συνιστάται να µην λαµβάνετε το LYRICA, κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι δεν είναι γνωστό αν 
απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα.. Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: 
Το LYRICA µπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία και µειωµένη συγκέντρωση. ∆εν θα πρέπει να 
οδηγήσετε, να χειρισθείτε πολύπλοκες µηχανές ή να εµπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να 
διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LYRICA: 
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί 
του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
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Λήψη άλλων φαρµάκων µαζί µε το LYRICA: 
Πριν πάρετε κάποιο νέο φάρµακο µε το LYRICA, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας.  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
Το LYRICA και ορισµένα άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάζουν το ένα το άλλο (αλληλεπίδραση). Ο 
βαθµός ζάλης, υπνηλίας και µειωµένης συγκέντρωσης, µπορεί να αυξηθεί αν το LYRICA λαµβάνεται 
µε φαρµακευτικά προϊόντα, που περιέχουν: 
 
Οξυκοδώνη - (χρησιµοποιείται ως παυσίπονο) 
Λοραζεπάµη - (χρησιµοποιείται για την θεραπεία του άγχους) 
 
Το LYRICA  µπορεί να λαµβάνεται µε από του στόµατος αντισυλληπτικά.  
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Πάρετε πάντοτε το LYRICA αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.  
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος ή επιληψία: Να λαµβάνετε τον αριθµό των καψακίων, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Η δόση, η οποία έχει προσαρµοστεί σε εσάς και την κατάστασή σας, θα κυµαίνεται γενικά µεταξύ των 
150 mg και των 600 mg την ηµέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει να λαµβάνετε το LYRICA είτε δύο, είτε 
τρεις φορές την ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης δύο φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA 
µία το πρωί και µία το βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης τρεις 
φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ, περίπου 
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.   
 
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του LYRICA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 
αδύνατη, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Αν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαµβάνετε κανονικά το 
LYRICA, εκτός κι αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραµµα και/ή δόση, αν έχετε 
πρόβληµα µε τους νεφρούς σας. 
 
Να καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο, µε νερό. 
 
Να συνεχίζετε να παίρνετε το LYRICA, µέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταµατήσετε.   
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν έχει 
τεκµηριωθεί και γι’αυτό το pregabalin δεν χρησιµοποιείται σε αυτές τις ηλικίες. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση LYRICA από την κανονική: 
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, στη µονάδα για 
τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε µαζί σας το κουτί των καψακίων LYRICA. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το LYRICA: 
Είναι σηµαντικό να λαµβάνετε τα καψάκια LYRICA κανονικά την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Εάν 
ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την 
επόµενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά µε την επόµενη δόση. Μην πάρετε διπλή 
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
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Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε LYRICA: 
Μην σταµατήσετε τη λήψη του LYRICA, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας 
σταµατήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθµιαία, σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας 
εβδοµάδας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το LYRICA µπορεί να έχει παρενέργειες.  
 
Πολύ συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 10, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Ζάλη, κόπωση 
 
Συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από 1 άνθρωπο στους 100, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Αυξηµένη όρεξη 
• Αίσθηση ευφορίας, σύγχυση, αλλαγές στην σεξουαλική διάθεση, ευερεθιστότητα 
• ∆ιαταραχή στην προσοχή, αδεξιότητα, επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσκολία στην οµιλία, 

αίσθηση µυρµηκίασης 
• Θαµπή όραση, διπλωπία 
• Ίλιγγος 
• Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
• ∆υσκολίες στην στύση 
• Οίδηµα άκρων, αίσθηση µέθης, µη φυσιολογικό βάδισµα 
• Αύξηση σωµατικού βάρους 
 
Όχι συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Απώλεια όρεξης 
• Αποπροσωποποίηση, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, διακυµάνσεις της συναισθηµατικής 

διάθεσης, επιδείνωση της αϋπνίας, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ψευδαισθήσεις, ανώµαλα 
όνειρα, προσβολές πανικού, απάθεια 

• ∆υσκολία στην σκέψη, µούδιασµα, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλµών, απότοµες κινήσεις 
(τινάγµατα), ελάττωση αντανακλαστικών, υπερκινητικότητα, ζάλη σε όρθια θέση, ευαισθησία στο 
δέρµα, απώλεια γεύσης, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά τις εκούσιες κινήσεις, µειωµένη 
συνείδηση, λιποθυµία 

• Ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, πόνος του οφθαλµού, εξασθενηµένη όραση, δακρύρροια 
• Αύξηση καρδιακού ρυθµού 
• Έξαψη, εξάψεις 
• ∆υσκολία στην αναπνοή, ξηρότητα του βλεννογόνου της µύτης 
• ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, καούρα, µούδιασµα γύρω από το στόµα  
• Εφίδρωση, εξάνθηµα 
• Επαναλαµβανόµενες µυϊκές συσπάσεις (τικ), διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, µυαλγία, 

αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία  
• ∆υσκολία στην ούρηση ή επώδυνη ούρηση, ακράτεια ούρων, µειωµένος όγκος ούρων  
• Αδυναµία, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα  
 
Σπάνιες παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Χαµηλή αρτηριακή πίεση, ψυχρότητα των χεριών και ποδιών, υψηλή αρτηριακή πίεση 
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• Βήχας, ρινική συµφόρηση 
• Μυϊκή κάκωση 
• Μαστοδυνία, διακοπή της εµµήνου ρύσεως 
• Υψηλά επίπεδα σακχάρου αίµατος 
• Αυξηµένη ευαισθησία στον θόρυβο 
• ∆ιαταραχές καρδιακού ρυθµού 
 
Εάν κάποια από αυτές τις παρενέργειες εµµένει ή είναι ενοχλητική ή εάν παρατηρήσετε παρενέργειες 
που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. 
 
 
5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LYRICA 
 
Να φυλάσσεται το LYRICA σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος. 
  
Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται µόνο στα καψάκια LYRICA 
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον  γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Pfizer S.A. / N.V. 
17 Boulevard de la Plaine / Pleinlaan 17 
B-1050 Bruxelles / Brussel / Brüssel 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
17 Boulevard de la Plaine 
B-1050 Bruxelles / Brüssel  
Belgique / Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Česká republika 
Pfizer s.r.o.  
Pekařská 16  
155 00 Praha 5   
Tel: +420-283-004-151 
 

Magyarország 
PFIZER Kft.  
Alkotás u. 53. MOM Park "F" Épület. 
H-1123 Budapest  
Tel. + 36 1 488 37 00  

Danmark 
Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Malta 
George Borg Barthet Ltd. 
39, Industrial Estate, 
Luqa 
Malta 
Lqa 05  
Tel : 00356 21 244205 / 6 
 

Deutschland 
Pfizer GmbH 
Pfizerstraße 1 
D-76139 Karlsruhe 
Tel: +49 (0)721 6101 9000 

Nederland 
Pfizer bv 
 Rivium westlaan 142 
NL-2909 LD Capelle ann den   IJssel   
Tel: +31 (0)10 406 42 00 
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Eesti 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 6 405 328 
 

Norge 
Pfizer AS 
Strandveien 55 
N-1366 Lysaker 
Tlf: +47 67 52 61 00 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5, 
GR-116 33 Αθήνα 
Τηλ:  +30 210 7517981-3 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
A-1070 Wien 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 

España 
Pfizer S.A. 
Avenida de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
E-28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 99 00 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rzymowskiego 28,  
PL – 02-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 549 38 00 

France 
Pfizer  
23-25, Av. du Dr. Lannelongue 
F-75014 Paris 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park, Edificio 10 
P-2740-244 Porto Salvo 
Tel: +351 21 423 5500 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Parkway House 
Ballymount Road Lower 
IRL-Dublin 12 
Tel: +353 1800 633 363 
 

Slovenija 
Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana 
Letališka cesta 3c 
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386/1/52 11 400 

Ísland 
PharmaNor hf. 
Hörgatún 2 
IS-210 Garðabær 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka 
Dúbravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Tel: +421–2–5941 8500  
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione, 113 
I-00188 Roma 
Tel: +39 06 33 18 21 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Tietokuja 4/Datagränden 4 
FI-00330 Helsinki/Helsingfors 
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 
 

Κύπρος 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  
Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη 25-27,  
CY-1080 Λευκωσία  
Τηλ: +35722818087 
 

Sverige 
Pfizer AB 
Box 501 
SE-183 25 Täby 
Tel: +46 (0)8 519 062 00 

Latvija 
Pfizer H.C.P. Corporation  
pārstāvniecība Latvijas Republikā 
J.Alunāna ielā 2 
LV-1010 Rīga 
Tel: +371 70 35 775 

United Kingdom 
Pfizer Limited, 
Walton Oaks,  
Dorking Road,  
Tadworth,  
Surrey 
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 KT20 7NS- UK 
Tel: +44 (0)1737 331111 
 

Lietuva 
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in 
Lithuania 
Goštauto 40a, LT-2001 Vilnius  
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας  προσωπικά και δεν πρέπει να το 
δώσετε σε άλλους. 
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 
 
Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 
1 Τι είναι το LYRICA και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το LYRICA 
3 Πώς να πάρετε το LYRICA 
4 Πιθανές παρενέργειες 
5 Φύλαξη του LYRICA 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
LYRICA 100 mg σκληρά καψάκια 
pregabalin 
 
Η δραστική ουσία είναι το pregabalin. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 100mg pregabalin. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: µονοϋδρική λακτόζη, άµυλο αραβοσίτου, τάλκης, ζελατίνη, διοξείδιο του 
τιτανίου (Ε171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου κολλοειδές , µαύρο µελάνι, (το οποίο 
περιέχει κόµµεα λάκκας, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του 
καλίου), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (Ε172) και ύδωρ.  
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Παρασκευαστής: 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Γερµανία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LYRICA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το LYRICA διατίθεται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, πορτοκαλί χρώµατος για τις δόσεις των 
100 mg, που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 100 στο σώµα µε µαύρο µελάνι.  
 
Το LYRICA διατίθεται σε τρεις συσκευασίες: µία συσκευασία των 21 καψακίων που περιέχει 1 
blister, µία συσκευασία των 84 καψακίων που περιέχει 4 blister και µία συσκευασία των 100 x 1 
καψακίων ως διάτρητα blister, µονάδων δόσης. Και οι τρεις συσκευασίες είναι φτιαγµένες από PVC 
και έχουν οπίσθιο κάλυµµα από αλουµίνιο.  
 
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
Το LYRICA ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας 
και του νευροπαθητικού πόνου. 
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πόνου 
µακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου 
µπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηµα ζέστης, καύσου, έντονου σφιξίµατος, τινάγµατος, µαχαιριάς, 
σουβλιάς, κράµπας, πόνου, µυρµηκίασης, µουδιάσµατος, τσιµπηµάτων από καρφίτσες και βελόνες. Ο 
περιφερικός νευροπαθητικός πόνος επίσης, µπορεί να συσχετιστεί µε αλλαγές διάθεσης, διαταραχές 
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ύπνου, κόπωση και µπορεί να επηρεάσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα, καθώς και την 
συνολική ποιότητα ζωής. 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, που 
πάσχουν από περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 
Επιληψία: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριµένης µορφής επιληψίας (εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις µε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση), σε ενήλικες. Ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει το LYRICA για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήµερα 
δεν ελέγχει την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαµβάνετε το LYRICA επιπλέον της αγωγής που 
ακολουθείτε σήµερα. Το LYRICA δεν προορίζεται για να χρησιµοποιείται µόνο του, αλλά πάντα σε 
συνδυασµό µε άλλη αντιεπιληπτική θεραπεία. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Μην πάρετε το LYRICA: 
-    σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο pregabalin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του 
φαρµάκου. 
 
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το LYRICA: 
Το LYRICA έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) σε ηλικιωµένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, µέχρι να συνηθίσετε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να έχετε στο φάρµακο.  
 
Κάποιοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος, ενόσω λαµβάνουν pregabalin, µπορεί να 
χρειαστούν αλλαγή στα αντιδιαβητικά φάρµακά τους. 
 
Λήψη του LYRICA µε τροφές και ποτά: 
Τα καψάκια LYRICA µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Συνιστάται να µην καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε LYRICA  
 
Κύηση 
Το LYRICA δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας 
σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν 
αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, εάν µείνετε έγκυος, 
πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος στο διάστηµα που λαµβάνετε το 
LYRICA. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρµακο. 
 
Γαλουχία 
Συνιστάται να µην λαµβάνετε το LYRICA, κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι δεν είναι γνωστό αν 
απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα.. Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: 
Το LYRICA µπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία και µειωµένη συγκέντρωση. ∆εν θα πρέπει να 
οδηγήσετε, να χειρισθείτε πολύπλοκες µηχανές ή να εµπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να 
διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LYRICA: 
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί 
του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
 
Λήψη άλλων φαρµάκων µαζί µε το LYRICA: 
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Πριν πάρετε κάποιο νέο φάρµακο µε το LYRICA, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας.  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
Το LYRICA και ορισµένα άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάζουν το ένα το άλλο (αλληλεπίδραση). Ο 
βαθµός ζάλης, υπνηλίας και µειωµένης συγκέντρωσης, µπορεί να αυξηθεί αν το LYRICA λαµβάνεται 
µε φαρµακευτικά προϊόντα, που περιέχουν: 
 
Οξυκοδώνη - (χρησιµοποιείται ως παυσίπονο) 
Λοραζεπάµη - (χρησιµοποιείται για την θεραπεία του άγχους) 
 
Το LYRICA  µπορεί να λαµβάνεται µε από του στόµατος αντισυλληπτικά.  
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Πάρετε πάντοτε το LYRICA αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.  
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος ή επιληψία: Να λαµβάνετε τον αριθµό των καψακίων, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Η δόση, η οποία έχει προσαρµοστεί σε εσάς και την κατάστασή σας, θα κυµαίνεται γενικά µεταξύ των 
150 mg και των 600 mg την ηµέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει να λαµβάνετε το LYRICA είτε δύο, είτε 
τρεις φορές την ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης δύο φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA 
µία το πρωί και µία το βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης τρεις 
φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ, περίπου 
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.   
 
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του LYRICA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 
αδύνατη, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Αν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαµβάνετε κανονικά το 
LYRICA, εκτός κι αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραµµα και/ή δόση, αν έχετε 
πρόβληµα µε τους νεφρούς σας. 
 
Να καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο, µε νερό. 
 
Να συνεχίζετε να παίρνετε το LYRICA, µέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταµατήσετε.   
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν έχει 
τεκµηριωθεί και γι’αυτό το pregabalin δεν χρησιµοποιείται σε αυτές τις ηλικίες. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση LYRICA από την κανονική: 
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, στη µονάδα για 
τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε µαζί σας το κουτί των καψακίων LYRICA. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το LYRICA: 
Είναι σηµαντικό να λαµβάνετε τα καψάκια LYRICA κανονικά την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Εάν 
ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την 
επόµενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά µε την επόµενη δόση. Μην πάρετε διπλή 
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε LYRICA: 
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Μην σταµατήσετε τη λήψη του LYRICA, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας 
σταµατήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθµιαία, σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας 
εβδοµάδας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το LYRICA µπορεί να έχει παρενέργειες.  
 
Πολύ συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 10, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Ζάλη, κόπωση 
 
Συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από 1 άνθρωπο στους 100, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Αυξηµένη όρεξη 
• Αίσθηση ευφορίας, σύγχυση, αλλαγές στην σεξουαλική διάθεση, ευερεθιστότητα 
• ∆ιαταραχή στην προσοχή, αδεξιότητα, επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσκολία στην οµιλία, 

αίσθηση µυρµηκίασης 
• Θαµπή όραση, διπλωπία 
• Ίλιγγος 
• Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
• ∆υσκολίες στην στύση 
• Οίδηµα άκρων, αίσθηση µέθης, µη φυσιολογικό βάδισµα 
• Αύξηση σωµατικού βάρους 
 
Όχι συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Απώλεια όρεξης 
• Αποπροσωποποίηση, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, διακυµάνσεις της συναισθηµατικής 

διάθεσης, επιδείνωση της αϋπνίας, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ψευδαισθήσεις, ανώµαλα 
όνειρα, προσβολές πανικού, απάθεια 

• ∆υσκολία στην σκέψη, µούδιασµα, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλµών, απότοµες κινήσεις 
(τινάγµατα), ελάττωση αντανακλαστικών, υπερκινητικότητα, ζάλη σε όρθια θέση, ευαισθησία στο 
δέρµα, απώλεια γεύσης, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά τις εκούσιες κινήσεις, µειωµένη 
συνείδηση, λιποθυµία 

• Ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, πόνος του οφθαλµού, εξασθενηµένη όραση, δακρύρροια 
• Αύξηση καρδιακού ρυθµού 
• Έξαψη, εξάψεις 
• ∆υσκολία στην αναπνοή, ξηρότητα του βλεννογόνου της µύτης 
• ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, καούρα, µούδιασµα γύρω από το στόµα  
• Εφίδρωση, εξάνθηµα 
• Επαναλαµβανόµενες µυϊκές συσπάσεις (τικ), διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, µυαλγία, 

αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία  
• ∆υσκολία στην ούρηση ή επώδυνη ούρηση, ακράτεια ούρων, µειωµένος όγκος ούρων  
• Αδυναµία, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα  
 
Σπάνιες παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Χαµηλή αρτηριακή πίεση, ψυχρότητα των χεριών και ποδιών, υψηλή αρτηριακή πίεση 
• Βήχας, ρινική συµφόρηση 
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• Μυϊκή κάκωση 
• Μαστοδυνία, διακοπή της εµµήνου ρύσεως 
• Υψηλά επίπεδα σακχάρου αίµατος 
• Αυξηµένη ευαισθησία στον θόρυβο 
• ∆ιαταραχές καρδιακού ρυθµού 
 
Εάν κάποια από αυτές τις παρενέργειες εµµένει ή είναι ενοχλητική ή εάν παρατηρήσετε παρενέργειες 
που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. 
 
 
5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LYRICA 
 
Να φυλάσσεται το LYRICA σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος. 
  
Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται µόνο στα καψάκια LYRICA 
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον  γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Pfizer S.A. / N.V. 
17 Boulevard de la Plaine / Pleinlaan 17 
B-1050 Bruxelles / Brussel / Brüssel 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
17 Boulevard de la Plaine 
B-1050 Bruxelles / Brüssel  
Belgique / Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Česká republika 
Pfizer s.r.o.  
Pekařská 16  
155 00 Praha 5   
Tel: +420-283-004-151 
 

Magyarország 
PFIZER Kft.  
Alkotás u. 53. MOM Park "F" Épület. 
H-1123 Budapest  
Tel. + 36 1 488 37 00  

Danmark 
Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Malta 
George Borg Barthet Ltd. 
39, Industrial Estate, 
Luqa 
Malta 
Lqa 05  
Tel : 00356 21 244205 / 6 
 

Deutschland 
Pfizer GmbH 
Pfizerstraße 1 
D-76139 Karlsruhe 
Tel: +49 (0)721 6101 9000 
 

Nederland 
Pfizer bv 
 Rivium westlaan 142 
NL-2909 LD Capelle ann den   IJssel   
Tel: +31 (0)10 406 42 00 
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Eesti 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 6 405 328 
 

Norge 
Pfizer AS 
Strandveien 55 
N-1366 Lysaker 
Tlf: +47 67 52 61 00 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5, 
GR-116 33 Αθήνα 
Τηλ:  +30 210 7517981-3 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
A-1070 Wien 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 

España 
Pfizer S.A. 
Avenida de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
E-28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 99 00 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rzymowskiego 28,  
PL – 02-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 549 38 00 

France 
Pfizer  
23-25, Av. du Dr. Lannelongue 
F-75014 Paris 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park, Edificio 10 
P-2740-244 Porto Salvo 
Tel: +351 21 423 5500 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Parkway House 
Ballymount Road Lower 
IRL-Dublin 12 
Tel: +353 1800 633 363 
 

Slovenija 
Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana 
Letališka cesta 3c 
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386/1/52 11 400 

Ísland 
PharmaNor hf. 
Hörgatún 2 
IS-210 Garðabær 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka 
Dúbravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Tel: +421–2–5941 8500  
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione, 113 
I-00188 Roma 
Tel: +39 06 33 18 21 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Tietokuja 4/Datagränden 4 
FI-00330 Helsinki/Helsingfors 
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 
 

Κύπρος 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  
Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη 25-27,  
CY-1080 Λευκωσία  
Τηλ: +35722818087 
 

Sverige 
Pfizer AB 
Box 501 
SE-183 25 Täby 
Tel: +46 (0)8 519 062 00 

Latvija 
Pfizer H.C.P. Corporation  
pārstāvniecība Latvijas Republikā 
J.Alunāna ielā 2 
LV-1010 Rīga 
Tel: +371 70 35 775 
 

United Kingdom 
Pfizer Limited, 
Walton Oaks,  
Dorking Road,  
Tadworth,  
Surrey 
KT20 7NS- UK 
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Tel: +44 (0)1737 331111 
 

Lietuva 
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in 
Lithuania 
Goštauto 40a, LT-2001 Vilnius  
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας  προσωπικά και δεν πρέπει να το 
δώσετε σε άλλους. 
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 
 
Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 
1 Τι είναι το LYRICA και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το LYRICA 
3 Πώς να πάρετε το LYRICA 
4 Πιθανές παρενέργειες 
5 Φύλαξη του LYRICA 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
LYRICA 150 mg σκληρά καψάκια 
pregabalin 
 
Η δραστική ουσία είναι το pregabalin. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 150mg pregabalin. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: µονοϋδρική λακτόζη, άµυλο αραβοσίτου, τάλκης, ζελατίνη, διοξείδιο του 
τιτανίου (Ε171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου κολλοειδές , µαύρο µελάνι, (το οποίο 
περιέχει κόµµεα λάκκας, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του 
καλίου) και ύδωρ.  
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Παρασκευαστής: 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Γερµανία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LYRICA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το LYRICA διατίθεται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, λευκού χρώµατος για τις δόσεις των 150 
mg, που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 150 στο σώµα µε µαύρο µελάνι.  
 
Το LYRICA διατίθεται σε τρεις συσκευασίες: µία συσκευασία των 14 καψακίων που περιέχει 1 
blister, µία συσκευασία των 56 καψακίων που περιέχει 4 blister και µία συσκευασία των 100 x 1 
καψακίων ως διάτρητα blister, µονάδων δόσης. Και οι τρεις συσκευασίες είναι φτιαγµένες από PVC 
και έχουν οπίσθιο κάλυµµα από αλουµίνιο.  
 
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
Το LYRICA ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας 
και του νευροπαθητικού πόνου. 
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πόνου 
µακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου 
µπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηµα ζέστης, καύσου, έντονου σφιξίµατος, τινάγµατος, µαχαιριάς, 
σουβλιάς, κράµπας, πόνου, µυρµηκίασης, µουδιάσµατος, τσιµπηµάτων από καρφίτσες και βελόνες. Ο 
περιφερικός νευροπαθητικός πόνος επίσης, µπορεί να συσχετιστεί µε αλλαγές διάθεσης, διαταραχές 
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ύπνου, κόπωση και µπορεί να επηρεάσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα, καθώς και την 
συνολική ποιότητα ζωής. 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, που 
πάσχουν από περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 
Επιληψία: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριµένης µορφής επιληψίας (εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις µε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση), σε ενήλικες. Ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει το LYRICA για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήµερα 
δεν ελέγχει την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαµβάνετε το LYRICA επιπλέον της αγωγής που 
ακολουθείτε σήµερα. Το LYRICA δεν προορίζεται για να χρησιµοποιείται µόνο του, αλλά πάντα σε 
συνδυασµό µε άλλη αντιεπιληπτική θεραπεία. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Μην πάρετε το LYRICA: 
-    σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο pregabalin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του 
φαρµάκου. 
 
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το LYRICA: 
Το LYRICA έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) σε ηλικιωµένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, µέχρι να συνηθίσετε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να έχετε στο φάρµακο.  
 
Κάποιοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος, ενόσω λαµβάνουν pregabalin, µπορεί να 
χρειαστούν αλλαγή στα αντιδιαβητικά φάρµακά τους. 
 
Λήψη του LYRICA µε τροφές και ποτά: 
Τα καψάκια LYRICA µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Συνιστάται να µην καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε LYRICA  
 
Κύηση 
Το LYRICA δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας 
σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν 
αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, εάν µείνετε έγκυος, 
πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος στο διάστηµα που λαµβάνετε το 
LYRICA. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρµακο. 
 
Γαλουχία 
Συνιστάται να µην λαµβάνετε το LYRICA, κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι δεν είναι γνωστό αν 
απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα.. Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: 
Το LYRICA µπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία και µειωµένη συγκέντρωση. ∆εν θα πρέπει να 
οδηγήσετε, να χειρισθείτε πολύπλοκες µηχανές ή να εµπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να 
διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LYRICA: 
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί 
του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
 
Λήψη άλλων φαρµάκων µαζί µε το LYRICA: 
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Πριν πάρετε κάποιο νέο φάρµακο µε το LYRICA, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας.  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
Το LYRICA και ορισµένα άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάζουν το ένα το άλλο (αλληλεπίδραση). Ο 
βαθµός ζάλης, υπνηλίας και µειωµένης συγκέντρωσης, µπορεί να αυξηθεί αν το LYRICA λαµβάνεται 
µε φαρµακευτικά προϊόντα, που περιέχουν: 
 
Οξυκοδώνη - (χρησιµοποιείται ως παυσίπονο) 
Λοραζεπάµη - (χρησιµοποιείται για την θεραπεία του άγχους) 
 
Το LYRICA  µπορεί να λαµβάνεται µε από του στόµατος αντισυλληπτικά.  
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Πάρετε πάντοτε το LYRICA αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.  
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος ή επιληψία: Να λαµβάνετε τον αριθµό των καψακίων, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Η δόση, η οποία έχει προσαρµοστεί σε εσάς και την κατάστασή σας, θα κυµαίνεται γενικά µεταξύ των 
150 mg και των 600 mg την ηµέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει να λαµβάνετε το LYRICA είτε δύο, είτε 
τρεις φορές την ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης δύο φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA 
µία το πρωί και µία το βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης τρεις 
φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ, περίπου 
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.   
 
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του LYRICA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 
αδύνατη, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Αν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαµβάνετε κανονικά το 
LYRICA, εκτός κι αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραµµα και/ή δόση, αν έχετε 
πρόβληµα µε τους νεφρούς σας. 
 
Να καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο, µε νερό. 
 
Να συνεχίζετε να παίρνετε το LYRICA, µέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταµατήσετε.   
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν έχει 
τεκµηριωθεί και γι’αυτό το pregabalin δεν χρησιµοποιείται σε αυτές τις ηλικίες. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση LYRICA από την κανονική: 
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, στη µονάδα για 
τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε µαζί σας το κουτί των καψακίων LYRICA. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το LYRICA: 
Είναι σηµαντικό να λαµβάνετε τα καψάκια LYRICA κανονικά την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Εάν 
ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την 
επόµενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά µε την επόµενη δόση. Μην πάρετε διπλή 
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε LYRICA: 
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Μην σταµατήσετε τη λήψη του LYRICA, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας 
σταµατήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθµιαία, σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας 
εβδοµάδας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το LYRICA µπορεί να έχει παρενέργειες.  
 
Πολύ συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 10, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Ζάλη, κόπωση 
 
Συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από 1 άνθρωπο στους 100, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Αυξηµένη όρεξη 
• Αίσθηση ευφορίας, σύγχυση, αλλαγές στην σεξουαλική διάθεση, ευερεθιστότητα 
• ∆ιαταραχή στην προσοχή, αδεξιότητα, επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσκολία στην οµιλία, 

αίσθηση µυρµηκίασης 
• Θαµπή όραση, διπλωπία 
• Ίλιγγος 
• Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
• ∆υσκολίες στην στύση 
• Οίδηµα άκρων, αίσθηση µέθης, µη φυσιολογικό βάδισµα 
• Αύξηση σωµατικού βάρους 
 
Όχι συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Απώλεια όρεξης 
• Αποπροσωποποίηση, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, διακυµάνσεις της συναισθηµατικής 

διάθεσης, επιδείνωση της αϋπνίας, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ψευδαισθήσεις, ανώµαλα 
όνειρα, προσβολές πανικού, απάθεια 

• ∆υσκολία στην σκέψη, µούδιασµα, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλµών, απότοµες κινήσεις 
(τινάγµατα), ελάττωση αντανακλαστικών, υπερκινητικότητα, ζάλη σε όρθια θέση, ευαισθησία στο 
δέρµα, απώλεια γεύσης, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά τις εκούσιες κινήσεις, µειωµένη 
συνείδηση, λιποθυµία 

• Ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, πόνος του οφθαλµού, εξασθενηµένη όραση, δακρύρροια 
• Αύξηση καρδιακού ρυθµού 
• Έξαψη, εξάψεις 
• ∆υσκολία στην αναπνοή, ξηρότητα του βλεννογόνου της µύτης 
• ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, καούρα, µούδιασµα γύρω από το στόµα  
• Εφίδρωση, εξάνθηµα 
• Επαναλαµβανόµενες µυϊκές συσπάσεις (τικ), διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, µυαλγία, 

αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία  
• ∆υσκολία στην ούρηση ή επώδυνη ούρηση, ακράτεια ούρων, µειωµένος όγκος ούρων  
• Αδυναµία, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα  
 
Σπάνιες παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Χαµηλή αρτηριακή πίεση, ψυχρότητα των χεριών και ποδιών, υψηλή αρτηριακή πίεση 
• Βήχας, ρινική συµφόρηση 
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• Μυϊκή κάκωση 
• Μαστοδυνία, διακοπή της εµµήνου ρύσεως 
• Υψηλά επίπεδα σακχάρου αίµατος 
• Αυξηµένη ευαισθησία στον θόρυβο 
• ∆ιαταραχές καρδιακού ρυθµού 
 
Εάν κάποια από αυτές τις παρενέργειες εµµένει ή είναι ενοχλητική ή εάν παρατηρήσετε παρενέργειες 
που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. 
 
 
5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LYRICA 
 
Να φυλάσσεται το LYRICA σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος. 
  
Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται µόνο στα καψάκια LYRICA 
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον  γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Pfizer S.A. / N.V. 
17 Boulevard de la Plaine / Pleinlaan 17 
B-1050 Bruxelles / Brussel / Brüssel 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
17 Boulevard de la Plaine 
B-1050 Bruxelles / Brüssel  
Belgique / Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Česká republika 
Pfizer s.r.o.  
Pekařská 16  
155 00 Praha 5   
Tel: +420-283-004-151 
 

Magyarország 
PFIZER Kft.  
Alkotás u. 53. MOM Park "F" Épület. 
H-1123 Budapest  
Tel. + 36 1 488 37 00  

Danmark 
Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Malta 
George Borg Barthet Ltd. 
39, Industrial Estate, 
Luqa 
Malta 
Lqa 05  
Tel : 00356 21 244205 / 6 
 

Deutschland 
Pfizer GmbH 
Pfizerstraße 1 
D-76139 Karlsruhe 
Tel: +49 (0)721 6101 9000 
 

Nederland 
Pfizer bv 
 Rivium westlaan 142 
NL-2909 LD Capelle ann den   IJssel   
Tel: +31 (0)10 406 42 00 
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Eesti 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 6 405 328 
 

Norge 
Pfizer AS 
Strandveien 55 
N-1366 Lysaker 
Tlf: +47 67 52 61 00 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5, 
GR-116 33 Αθήνα 
Τηλ:  +30 210 7517981-3 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
A-1070 Wien 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 

España 
Pfizer S.A. 
Avenida de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
E-28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 99 00 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rzymowskiego 28,  
PL – 02-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 549 38 00 

France 
Pfizer  
23-25, Av. du Dr. Lannelongue 
F-75014 Paris 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park, Edificio 10 
P-2740-244 Porto Salvo 
Tel: +351 21 423 5500 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Parkway House 
Ballymount Road Lower 
IRL-Dublin 12 
Tel: +353 1800 633 363 
 

Slovenija 
Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana 
Letališka cesta 3c 
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386/1/52 11 400 

Ísland 
PharmaNor hf. 
Hörgatún 2 
IS-210 Garðabær 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka 
Dúbravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Tel: +421–2–5941 8500  
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione, 113 
I-00188 Roma 
Tel: +39 06 33 18 21 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Tietokuja 4/Datagränden 4 
FI-00330 Helsinki/Helsingfors 
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 
 

Κύπρος 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  
Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη 25-27,  
CY-1080 Λευκωσία  
Τηλ: +35722818087 
 

Sverige 
Pfizer AB 
Box 501 
SE-183 25 Täby 
Tel: +46 (0)8 519 062 00 

Latvija 
Pfizer H.C.P. Corporation  
pārstāvniecība Latvijas Republikā 
J.Alunāna ielā 2 
LV-1010 Rīga 
Tel: +371 70 35 775 
 

United Kingdom 
Pfizer Limited, 
Walton Oaks,  
Dorking Road,  
Tadworth,  
Surrey 
KT20 7NS- UK 



 

132 

Tel: +44 (0)1737 331111 
 

Lietuva 
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in 
Lithuania 
Goštauto 40a, LT-2001 Vilnius  
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας  προσωπικά και δεν πρέπει να το 
δώσετε σε άλλους. 
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 
 
Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 
1 Τι είναι το LYRICA και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το LYRICA 
3 Πώς να πάρετε το LYRICA 
4 Πιθανές παρενέργειες 
5 Φύλαξη του LYRICA 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
LYRICA 200 mg σκληρά καψάκια 
pregabalin 
 
Η δραστική ουσία είναι το pregabalin. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 200mg pregabalin. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: µονοϋδρική λακτόζη, άµυλο αραβοσίτου, τάλκης, ζελατίνη, διοξείδιο του 
τιτανίου (Ε171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου κολλοειδές , µαύρο µελάνι, (το οποίο 
περιέχει κόµµεα λάκκας, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του 
καλίου), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (Ε172) και ύδωρ.  
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Παρασκευαστής: 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Γερµανία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LYRICA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το LYRICA διατίθεται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, ανοικτού πορτοκαλί χρώµατος για τις 
δόσεις των 200 mg, που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 200 στο σώµα µε µαύρο 
µελάνι.  
 
Το LYRICA διατίθεται σε τρεις συσκευασίες: µία συσκευασία των 21 καψακίων που περιέχει 1 
blister, µία συσκευασία των 84 καψακίων που περιέχει 4 blister και µία συσκευασία των 100 x 1 
καψακίων ως διάτρητα blister, µονάδων δόσης. Και οι τρεις συσκευασίες είναι φτιαγµένες από PVC 
και έχουν οπίσθιο κάλυµµα από αλουµίνιο.  
 
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
Το LYRICA ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας 
και του νευροπαθητικού πόνου. 
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πόνου 
µακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου 
µπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηµα ζέστης, καύσου, έντονου σφιξίµατος, τινάγµατος, µαχαιριάς, 
σουβλιάς, κράµπας, πόνου, µυρµηκίασης, µουδιάσµατος, τσιµπηµάτων από καρφίτσες και βελόνες. Ο 
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περιφερικός νευροπαθητικός πόνος επίσης, µπορεί να συσχετιστεί µε αλλαγές διάθεσης, διαταραχές 
ύπνου, κόπωση και µπορεί να επηρεάσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα, καθώς και την 
συνολική ποιότητα ζωής. 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, που 
πάσχουν από περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 
Επιληψία: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριµένης µορφής επιληψίας (εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις µε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση), σε ενήλικες. Ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει το LYRICA για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήµερα 
δεν ελέγχει την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαµβάνετε το LYRICA επιπλέον της αγωγής που 
ακολουθείτε σήµερα. Το LYRICA δεν προορίζεται για να χρησιµοποιείται µόνο του, αλλά πάντα σε 
συνδυασµό µε άλλη αντιεπιληπτική θεραπεία. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Μην πάρετε το LYRICA: 
-    σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο pregabalin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του 
φαρµάκου. 
 
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το LYRICA: 
Το LYRICA έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) σε ηλικιωµένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, µέχρι να συνηθίσετε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να έχετε στο φάρµακο.  
 
Κάποιοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος, ενόσω λαµβάνουν pregabalin, µπορεί να 
χρειαστούν αλλαγή στα αντιδιαβητικά φάρµακά τους. 
 
Λήψη του LYRICA µε τροφές και ποτά: 
Τα καψάκια LYRICA µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Συνιστάται να µην καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε LYRICA  
 
Κύηση 
Το LYRICA δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας 
σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν 
αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, εάν µείνετε έγκυος, 
πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος στο διάστηµα που λαµβάνετε το 
LYRICA. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρµακο. 
 
Γαλουχία 
Συνιστάται να µην λαµβάνετε το LYRICA, κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι δεν είναι γνωστό αν 
απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα.. Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: 
Το LYRICA µπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία και µειωµένη συγκέντρωση. ∆εν θα πρέπει να 
οδηγήσετε, να χειρισθείτε πολύπλοκες µηχανές ή να εµπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να 
διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LYRICA: 
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί 
του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
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Λήψη άλλων φαρµάκων µαζί µε το LYRICA: 
Πριν πάρετε κάποιο νέο φάρµακο µε το LYRICA, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας.  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
Το LYRICA και ορισµένα άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάζουν το ένα το άλλο (αλληλεπίδραση). Ο 
βαθµός ζάλης, υπνηλίας και µειωµένης συγκέντρωσης, µπορεί να αυξηθεί αν το LYRICA λαµβάνεται 
µε φαρµακευτικά προϊόντα, που περιέχουν: 
 
Οξυκοδώνη - (χρησιµοποιείται ως παυσίπονο) 
Λοραζεπάµη - (χρησιµοποιείται για την θεραπεία του άγχους) 
 
Το LYRICA  µπορεί να λαµβάνεται µε από του στόµατος αντισυλληπτικά.  
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Πάρετε πάντοτε το LYRICA αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.  
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος ή επιληψία: Να λαµβάνετε τον αριθµό των καψακίων, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Η δόση, η οποία έχει προσαρµοστεί σε εσάς και την κατάστασή σας, θα κυµαίνεται γενικά µεταξύ των 
150 mg και των 600 mg την ηµέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει να λαµβάνετε το LYRICA είτε δύο, είτε 
τρεις φορές την ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης δύο φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA 
µία το πρωί και µία το βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης τρεις 
φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ, περίπου 
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.   
 
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του LYRICA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 
αδύνατη, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Αν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαµβάνετε κανονικά το 
LYRICA, εκτός κι αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραµµα και/ή δόση, αν έχετε 
πρόβληµα µε τους νεφρούς σας. 
 
Να καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο, µε νερό. 
 
Να συνεχίζετε να παίρνετε το LYRICA, µέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταµατήσετε.   
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν έχει 
τεκµηριωθεί και γι’αυτό το pregabalin δεν χρησιµοποιείται σε αυτές τις ηλικίες. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση LYRICA από την κανονική: 
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, στη µονάδα για 
τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε µαζί σας το κουτί των καψακίων LYRICA. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το LYRICA: 
Είναι σηµαντικό να λαµβάνετε τα καψάκια LYRICA κανονικά την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Εάν 
ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την 
επόµενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά µε την επόµενη δόση. Μην πάρετε διπλή 
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
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Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε LYRICA: 
Μην σταµατήσετε τη λήψη του LYRICA, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας 
σταµατήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθµιαία, σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας 
εβδοµάδας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το LYRICA µπορεί να έχει παρενέργειες.  
 
Πολύ συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 10, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Ζάλη, κόπωση 
 
Συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από 1 άνθρωπο στους 100, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Αυξηµένη όρεξη 
• Αίσθηση ευφορίας, σύγχυση, αλλαγές στην σεξουαλική διάθεση, ευερεθιστότητα 
• ∆ιαταραχή στην προσοχή, αδεξιότητα, επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσκολία στην οµιλία, 

αίσθηση µυρµηκίασης 
• Θαµπή όραση, διπλωπία 
• Ίλιγγος 
• Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
• ∆υσκολίες στην στύση 
• Οίδηµα άκρων, αίσθηση µέθης, µη φυσιολογικό βάδισµα 
• Αύξηση σωµατικού βάρους 
 
Όχι συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Απώλεια όρεξης 
• Αποπροσωποποίηση, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, διακυµάνσεις της συναισθηµατικής 

διάθεσης, επιδείνωση της αϋπνίας, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ψευδαισθήσεις, ανώµαλα 
όνειρα, προσβολές πανικού, απάθεια 

• ∆υσκολία στην σκέψη, µούδιασµα, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλµών, απότοµες κινήσεις 
(τινάγµατα), ελάττωση αντανακλαστικών, υπερκινητικότητα, ζάλη σε όρθια θέση, ευαισθησία στο 
δέρµα, απώλεια γεύσης, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά τις εκούσιες κινήσεις, µειωµένη 
συνείδηση, λιποθυµία 

• Ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, πόνος του οφθαλµού, εξασθενηµένη όραση, δακρύρροια 
• Αύξηση καρδιακού ρυθµού 
• Έξαψη, εξάψεις 
• ∆υσκολία στην αναπνοή, ξηρότητα του βλεννογόνου της µύτης 
• ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, καούρα, µούδιασµα γύρω από το στόµα  
• Εφίδρωση, εξάνθηµα 
• Επαναλαµβανόµενες µυϊκές συσπάσεις (τικ), διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, µυαλγία, 

αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία  
• ∆υσκολία στην ούρηση ή επώδυνη ούρηση, ακράτεια ούρων, µειωµένος όγκος ούρων  
• Αδυναµία, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα  
 
Σπάνιες παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Χαµηλή αρτηριακή πίεση, ψυχρότητα των χεριών και ποδιών, υψηλή αρτηριακή πίεση 
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• Βήχας, ρινική συµφόρηση 
• Μυϊκή κάκωση 
• Μαστοδυνία, διακοπή της εµµήνου ρύσεως 
• Υψηλά επίπεδα σακχάρου αίµατος 
• Αυξηµένη ευαισθησία στον θόρυβο 
• ∆ιαταραχές καρδιακού ρυθµού 
 
Εάν κάποια από αυτές τις παρενέργειες εµµένει ή είναι ενοχλητική ή εάν παρατηρήσετε παρενέργειες 
που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. 
 
 
5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LYRICA 
 
Να φυλάσσεται το LYRICA σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος. 
  
Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται µόνο στα καψάκια LYRICA 
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον  γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Pfizer S.A. / N.V. 
17 Boulevard de la Plaine / Pleinlaan 17 
B-1050 Bruxelles / Brussel / Brüssel 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
17 Boulevard de la Plaine 
B-1050 Bruxelles / Brüssel  
Belgique / Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Česká republika 
Pfizer s.r.o.  
Pekařská 16  
155 00 Praha 5   
Tel: +420-283-004-151 
 

Magyarország 
PFIZER Kft.  
Alkotás u. 53. MOM Park "F" Épület. 
H-1123 Budapest  
Tel. + 36 1 488 37 00  

Danmark 
Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Malta 
George Borg Barthet Ltd. 
39, Industrial Estate, 
Luqa 
Malta 
Lqa 05  
Tel : 00356 21 244205 / 6 
 

Deutschland 
Pfizer GmbH 
Pfizerstraße 1 
D-76139 Karlsruhe 
Tel: +49 (0)721 6101 9000 

Nederland 
Pfizer bv 
 Rivium westlaan 142 
NL-2909 LD Capelle ann den   IJssel   
Tel: +31 (0)10 406 42 00 
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Eesti 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 6 405 328 
 

Norge 
Pfizer AS 
Strandveien 55 
N-1366 Lysaker 
Tlf: +47 67 52 61 00 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5, 
GR-116 33 Αθήνα 
Τηλ:  +30 210 7517981-3 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
A-1070 Wien 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 

España 
Pfizer S.A. 
Avenida de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
E-28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 99 00 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rzymowskiego 28,  
PL – 02-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 549 38 00 

France 
Pfizer  
23-25, Av. du Dr. Lannelongue 
F-75014 Paris 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park, Edificio 10 
P-2740-244 Porto Salvo 
Tel: +351 21 423 5500 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Parkway House 
Ballymount Road Lower 
IRL-Dublin 12 
Tel: +353 1800 633 363 
 

Slovenija 
Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana 
Letališka cesta 3c 
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386/1/52 11 400 

Ísland 
PharmaNor hf. 
Hörgatún 2 
IS-210 Garðabær 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka 
Dúbravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Tel: +421–2–5941 8500  
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione, 113 
I-00188 Roma 
Tel: +39 06 33 18 21 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Tietokuja 4/Datagränden 4 
FI-00330 Helsinki/Helsingfors 
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 
 

Κύπρος 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  
Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη 25-27,  
CY-1080 Λευκωσία  
Τηλ: +35722818087 
 

Sverige 
Pfizer AB 
Box 501 
SE-183 25 Täby 
Tel: +46 (0)8 519 062 00 

Latvija 
Pfizer H.C.P. Corporation  
pārstāvniecība Latvijas Republikā 
J.Alunāna ielā 2 
LV-1010 Rīga 
Tel: +371 70 35 775 

United Kingdom 
Pfizer Limited, 
Walton Oaks,  
Dorking Road,  
Tadworth,  
Surrey 
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 KT20 7NS- UK 
Tel: +44 (0)1737 331111 
 

Lietuva 
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in 
Lithuania 
Goštauto 40a, LT-2001 Vilnius  
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας  προσωπικά και δεν πρέπει να το 
δώσετε σε άλλους. 
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 
 
Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 
1 Τι είναι το LYRICA και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το LYRICA 
3 Πώς να πάρετε το LYRICA 
4 Πιθανές παρενέργειες 
5 Φύλαξη του LYRICA 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
LYRICA 300 mg σκληρά καψάκια 
pregabalin 
 
Η δραστική ουσία είναι το pregabalin. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 300mg pregabalin. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: µονοϋδρική λακτόζη, άµυλο αραβοσίτου, τάλκης, ζελατίνη, διοξείδιο του 
τιτανίου (Ε171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο του πυριτίου κολλοειδές , µαύρο µελάνι, (το οποίο 
περιέχει κόµµεα λάκκας, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (Ε172), προπυλενογλυκόλη, υδροξείδιο του 
καλίου), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (Ε172) και ύδωρ.  
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Παρασκευαστής: 
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Γερµανία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LYRICA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το LYRICA διατίθεται ως σκληρά καψάκια από ζελατίνη, λευκού και πορτοκαλί χρώµατος για τις 
δόσεις των 300 mg, που φέρουν την επισήµανση Pfizer στο καπάκι και PGN 300 στο σώµα µε µαύρο 
µελάνι. 
  
Το LYRICA διατίθεται σε τρεις συσκευασίες: µία συσκευασία των 14 καψακίων που περιέχει 1 
blister, µία συσκευασία των 56 καψακίων που περιέχει 4 blister και µία συσκευασία των 100 x 1 
καψακίων ως διάτρητα blister, µονάδων δόσης. Και οι τρεις συσκευασίες είναι φτιαγµένες από PVC 
και έχουν οπίσθιο κάλυµµα από αλουµίνιο.  
 
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
Το LYRICA ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας 
και του νευροπαθητικού πόνου. 
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πόνου 
µακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου 
µπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηµα ζέστης, καύσου, έντονου σφιξίµατος, τινάγµατος, µαχαιριάς, 
σουβλιάς, κράµπας, πόνου, µυρµηκίασης, µουδιάσµατος, τσιµπηµάτων από καρφίτσες και βελόνες. Ο 
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περιφερικός νευροπαθητικός πόνος επίσης, µπορεί να συσχετιστεί µε αλλαγές διάθεσης, διαταραχές 
ύπνου, κόπωση και µπορεί να επηρεάσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα, καθώς και την 
συνολική ποιότητα ζωής. 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του pregabalin σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, που 
πάσχουν από περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 
Επιληψία: Το LYRICA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριµένης µορφής επιληψίας (εστιακές 
επιληπτικές κρίσεις µε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση), σε ενήλικες. Ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει το LYRICA για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήµερα 
δεν ελέγχει την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαµβάνετε το LYRICA επιπλέον της αγωγής που 
ακολουθείτε σήµερα. Το LYRICA δεν προορίζεται για να χρησιµοποιείται µόνο του, αλλά πάντα σε 
συνδυασµό µε άλλη αντιεπιληπτική θεραπεία. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Μην πάρετε το LYRICA: 
-    σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στο pregabalin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του 
φαρµάκου. 
 
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το LYRICA: 
Το LYRICA έχει συσχετιστεί µε ζάλη και υπνηλία, που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα 
τραυµατισµού από ατύχηµα (πτώση) σε ηλικιωµένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, µέχρι να συνηθίσετε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να έχετε στο φάρµακο.  
 
Κάποιοι διαβητικοί ασθενείς, που παίρνουν βάρος, ενόσω λαµβάνουν pregabalin, µπορεί να 
χρειαστούν αλλαγή στα αντιδιαβητικά φάρµακά τους. 
 
Λήψη του LYRICA µε τροφές και ποτά: 
Τα καψάκια LYRICA µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή.  
 
Συνιστάται να µην καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ λαµβάνετε LYRICA  
 
Κύηση 
Το LYRICA δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας 
σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν 
αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, εάν µείνετε έγκυος, 
πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος στο διάστηµα που λαµβάνετε το 
LYRICA. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρµακο. 
 
Γαλουχία 
Συνιστάται να µην λαµβάνετε το LYRICA, κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι δεν είναι γνωστό αν 
απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα.. Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: 
Το LYRICA µπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία και µειωµένη συγκέντρωση. ∆εν θα πρέπει να 
οδηγήσετε, να χειρισθείτε πολύπλοκες µηχανές ή να εµπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρµακο επηρεάζει την ικανότητά σας να 
διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του LYRICA: 
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί 
του πριν αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
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Λήψη άλλων φαρµάκων µαζί µε το LYRICA: 
Πριν πάρετε κάποιο νέο φάρµακο µε το LYRICA, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας.  
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
Το LYRICA και ορισµένα άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάζουν το ένα το άλλο (αλληλεπίδραση). Ο 
βαθµός ζάλης, υπνηλίας και µειωµένης συγκέντρωσης, µπορεί να αυξηθεί αν το LYRICA λαµβάνεται 
µε φαρµακευτικά προϊόντα, που περιέχουν: 
 
Οξυκοδώνη - (χρησιµοποιείται ως παυσίπονο) 
Λοραζεπάµη - (χρησιµοποιείται για την θεραπεία του άγχους) 
 
Το LYRICA  µπορεί να λαµβάνεται µε από του στόµατος αντισυλληπτικά.  
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LYRICA 
  
Πάρετε πάντοτε το LYRICA αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.  
 
Περιφερικός Νευροπαθητικός πόνος ή επιληψία: Να λαµβάνετε τον αριθµό των καψακίων, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας.  
Η δόση, η οποία έχει προσαρµοστεί σε εσάς και την κατάστασή σας, θα κυµαίνεται γενικά µεταξύ των 
150 mg και των 600 mg την ηµέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει να λαµβάνετε το LYRICA είτε δύο, είτε 
τρεις φορές την ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης δύο φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA 
µία το πρωί και µία το βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Για την περίπτωση λήψης τρεις 
φορές την ηµέρα, να λαµβάνετε το LYRICA µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ, περίπου 
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.   
 
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του LYRICA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 
αδύνατη, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Αν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαµβάνετε κανονικά το 
LYRICA, εκτός κι αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραµµα και/ή δόση, αν έχετε 
πρόβληµα µε τους νεφρούς σας. 
 
Να καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο, µε νερό. 
 
Να συνεχίζετε να παίρνετε το LYRICA, µέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταµατήσετε.   
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν έχει 
τεκµηριωθεί και γι’αυτό το pregabalin δεν χρησιµοποιείται σε αυτές τις ηλικίες. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση LYRICA από την κανονική: 
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, στη µονάδα για 
τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε µαζί σας το κουτί των καψακίων LYRICA. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το LYRICA: 
Είναι σηµαντικό να λαµβάνετε τα καψάκια LYRICA κανονικά την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Εάν 
ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την 
επόµενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε κανονικά µε την επόµενη δόση. Μην πάρετε διπλή 
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
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Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε LYRICA: 
Μην σταµατήσετε τη λήψη του LYRICA, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας 
σταµατήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθµιαία, σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας 
εβδοµάδας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το LYRICA µπορεί να έχει παρενέργειες.  
 
Πολύ συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 10, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Ζάλη, κόπωση 
 
Συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από 1 άνθρωπο στους 100, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Αυξηµένη όρεξη 
• Αίσθηση ευφορίας, σύγχυση, αλλαγές στην σεξουαλική διάθεση, ευερεθιστότητα 
• ∆ιαταραχή στην προσοχή, αδεξιότητα, επηρεασµένη µνήµη, τρόµος, δυσκολία στην οµιλία, 

αίσθηση µυρµηκίασης 
• Θαµπή όραση, διπλωπία 
• Ίλιγγος 
• Ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, έµετος, µετεωρισµός 
• ∆υσκολίες στην στύση 
• Οίδηµα άκρων, αίσθηση µέθης, µη φυσιολογικό βάδισµα 
• Αύξηση σωµατικού βάρους 
 
Όχι συχνές παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους  από1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Απώλεια όρεξης 
• Αποπροσωποποίηση, ανησυχία, κατάθλιψη, διέγερση, διακυµάνσεις της συναισθηµατικής 

διάθεσης, επιδείνωση της αϋπνίας, δυσκολία ανάκλησης λέξεων, ψευδαισθήσεις, ανώµαλα 
όνειρα, προσβολές πανικού, απάθεια 

• ∆υσκολία στην σκέψη, µούδιασµα, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλµών, απότοµες κινήσεις 
(τινάγµατα), ελάττωση αντανακλαστικών, υπερκινητικότητα, ζάλη σε όρθια θέση, ευαισθησία στο 
δέρµα, απώλεια γεύσης, αίσθηση καύσου, τρόµος κατά τις εκούσιες κινήσεις, µειωµένη 
συνείδηση, λιποθυµία 

• Ξηροφθαλµία, οίδηµα του οφθαλµού, πόνος του οφθαλµού, εξασθενηµένη όραση, δακρύρροια 
• Αύξηση καρδιακού ρυθµού 
• Έξαψη, εξάψεις 
• ∆υσκολία στην αναπνοή, ξηρότητα του βλεννογόνου της µύτης 
• ∆ιάταση της κοιλίας, υπερέκκριση σιέλου, καούρα, µούδιασµα γύρω από το στόµα  
• Εφίδρωση, εξάνθηµα 
• Επαναλαµβανόµενες µυϊκές συσπάσεις (τικ), διόγκωση άρθρωσης, µυϊκές κράµπες, µυαλγία, 

αρθραλγία, οσφυαλγία, πόνος σε άκρο, µυϊκή δυσκαµψία  
• ∆υσκολία στην ούρηση ή επώδυνη ούρηση, ακράτεια ούρων, µειωµένος όγκος ούρων  
• Αδυναµία, πτώση, δίψα, αίσθηµα σύσφιγξης του θώρακα  
 
Σπάνιες παρενέργειες, που µπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
• Χαµηλή αρτηριακή πίεση, ψυχρότητα των χεριών και ποδιών, υψηλή αρτηριακή πίεση 
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• Βήχας, ρινική συµφόρηση 
• Μυϊκή κάκωση 
• Μαστοδυνία, διακοπή της εµµήνου ρύσεως 
• Υψηλά επίπεδα σακχάρου αίµατος 
• Αυξηµένη ευαισθησία στον θόρυβο 
• ∆ιαταραχές καρδιακού ρυθµού 
 
Εάν κάποια από αυτές τις παρενέργειες εµµένει ή είναι ενοχλητική ή εάν παρατηρήσετε παρενέργειες 
που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. 
 
 
5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LYRICA 
 
Να φυλάσσεται το LYRICA σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος. 
  
Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται µόνο στα καψάκια LYRICA 
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον  γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Pfizer S.A. / N.V. 
17 Boulevard de la Plaine / Pleinlaan 17 
B-1050 Bruxelles / Brussel / Brüssel 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
17 Boulevard de la Plaine 
B-1050 Bruxelles / Brüssel  
Belgique / Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Česká republika 
Pfizer s.r.o.  
Pekařská 16  
155 00 Praha 5   
Tel: +420-283-004-151 
 

Magyarország 
PFIZER Kft.  
Alkotás u. 53. MOM Park "F" Épület. 
H-1123 Budapest  
Tel. + 36 1 488 37 00  

Danmark 
Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Malta 
George Borg Barthet Ltd. 
39, Industrial Estate, 
Luqa 
Malta 
Lqa 05  
Tel : 00356 21 244205 / 6 
 

Deutschland 
Pfizer GmbH 
Pfizerstraße 1 
D-76139 Karlsruhe 
Tel: +49 (0)721 6101 9000 

Nederland 
Pfizer bv 
 Rivium westlaan 142 
NL-2909 LD Capelle ann den   IJssel   
Tel: +31 (0)10 406 42 00 
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Eesti 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 6 405 328 
 

Norge 
Pfizer AS 
Strandveien 55 
N-1366 Lysaker 
Tlf: +47 67 52 61 00 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5, 
GR-116 33 Αθήνα 
Τηλ:  +30 210 7517981-3 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
A-1070 Wien 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 

España 
Pfizer S.A. 
Avenida de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
E-28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 99 00 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rzymowskiego 28,  
PL – 02-697 Warszawa 
Tel.: +48 22 549 38 00 

France 
Pfizer  
23-25, Av. du Dr. Lannelongue 
F-75014 Paris 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park, Edificio 10 
P-2740-244 Porto Salvo 
Tel: +351 21 423 5500 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Parkway House 
Ballymount Road Lower 
IRL-Dublin 12 
Tel: +353 1800 633 363 
 

Slovenija 
Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana 
Letališka cesta 3c 
SI-1000 Ljubljana  
Tel: + 386/1/52 11 400 

Ísland 
PharmaNor hf. 
Hörgatún 2 
IS-210 Garðabær 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka 
Dúbravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Tel: +421–2–5941 8500  
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione, 113 
I-00188 Roma 
Tel: +39 06 33 18 21 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Tietokuja 4/Datagränden 4 
FI-00330 Helsinki/Helsingfors 
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 
 

Κύπρος 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  
Λεωφ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη 25-27,  
CY-1080 Λευκωσία  
Τηλ: +35722818087 
 

Sverige 
Pfizer AB 
Box 501 
SE-183 25 Täby 
Tel: +46 (0)8 519 062 00 

Latvija 
Pfizer H.C.P. Corporation  
pārstāvniecība Latvijas Republikā 
J.Alunāna ielā 2 
LV-1010 Rīga 
Tel: +371 70 35 775 

United Kingdom 
Pfizer Limited, 
Walton Oaks,  
Dorking Road,  
Tadworth,  
Surrey 
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 KT20 7NS- UK 
Tel: +44 (0)1737 331111 
 

Lietuva 
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in 
Lithuania 
Goštauto 40a, LT-2001 Vilnius  
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 
 


