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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 2 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 2 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 10 cm2 περιέχει 
4,5 mg ροτιγοτίνης.  
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
∆ιαδερµικό έµπλαστρο. 
Λεπτό, τύπου µήτρας, τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες, αποτελούµενο από τρία 
στρώµατα. Η εξωτερική πλευρά του υποστρώµατος έχει χρώµα µπεζ και φέρει τυπωµένη την 
επισήµανση Neupro 2 mg/24 h. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Neupro ενδείκνυται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς νόσου του 
Parkinson σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται µία φορά την ηµέρα. Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται περίπου 
την ίδια ώρα κάθε µέρα. Το έµπλαστρο παραµένει στο δέρµα για 24 ώρες, οπότε και αντικαθίσταται 
από ένα νέο έµπλαστρο σε διαφορετικό σηµείο εφαρµογής.  
 
Εάν ο ασθενής ξεχάσει να τοποθετήσει το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας ή εάν το 
έµπλαστρο αποκολληθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο έµπλαστρο για το υπόλοιπο της 
ηµέρας. 
 
∆οσολογία 
Οι συστάσεις δοσολογίας γίνονται σε ονοµαστική δόση. 
Μία ηµερήσια δόση θα πρέπει να ξεκινά αρχικά στα 2 mg/24 h και στη συνέχεια να αυξάνεται µε 
εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h µέχρι µια αποτελεσµατική δόση µέγιστης ισχύος 
8 mg/24 h. 
4 mg/24 h µπορεί να συνιστούν αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για τους 
περισσότερους ασθενείς, µια αποτελεσµατική δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων µε δόσεις 
των 6 mg/24 h ή 8 mg/24 h, αντίστοιχα. 
Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h. 
 
Ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια: ∆εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια έως 
µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή σε ασθενείς µε ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρειάζονται αιµοκάθαρση (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).  
 
Παιδιά και έφηβοι: Το Neupro δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους λόγω έλλειψης 
στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. 
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∆ιακοπή της θεραπείας 
Το Neupro θα πρέπει να διακόπτεται σταδιακά. Η ηµερήσια δόση θα πρέπει να µειωθεί σε βήµατα των 
2 mg/24 h µε µείωση της δόσης κατά προτίµηση κάθε δεύτερη µέρα, µέχρι την πλήρη διακοπή του 
Neupro (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Τρόπος χορήγησης 
Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό, στεγνό, άθικτο, υγιές δέρµα στην περιοχή της 
κοιλιακής χώρας, µηρού, ισχίου, λαγώνος, ώµου ή βραχίονα. Η επανατοποθέτηση στο ίδιο σηµείο 
εντός 14 ηµερών θα πρέπει να αποφεύγεται. Το Neupro δεν πρέπει να τοποθετείται σε δέρµα που είναι 
κόκκινο, ερεθισµένο ή µε βλάβες (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Χρήση και χειρισµός: 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε φακελλίσκο και θα πρέπει να τοποθετείται αµέσως µετά το 
άνοιγµα του φακελλίσκου. Το ένα ήµισυ της προστατευτικής µεµβράνης θα πρέπει να αφαιρείται και 
η κολλητική πλευρά θα πρέπει να τοποθετείται και να πιέζεται σταθερά στο δέρµα. Στη συνέχεια, το 
έµπλαστρο διπλώνεται προς τα πίσω και αφαιρείται το δεύτερο τµήµα της µεµβράνης. ∆εν θα πρέπει 
να αγγίζετε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου. Το έµπλαστρο θα πρέπει να πιέζεται προς τα κάτω 
σταθερά µε την παλάµη του χεριού για περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να κολλήσει καλά. 
 
Σε περίπτωση αποκόλλησης ενός εµπλάστρου, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο του διαστήµατος δοσολογίας των 24 ωρών.  
 
Το έµπλαστρο δεν θα πρέπει να τεµαχίζεται. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού ή καρδιοµετατροπή (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Αν ο ασθενής δεν ελέγχεται επαρκώς υπό θεραπεία µε ροτιγοτίνη, η αλλαγή σε άλλο αγωνιστή 
ντοπαµίνης µπορεί να επιφέρει πρόσθετη ωφέλεια (βλ. παράγραφο 5.1). 
 
Το υπόστρωµα του Neupro περιέχει αλουµίνιο. Προς αποφυγή δερµατικών εγκαυµάτων, το Neupro 
πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε απεικόνιση µαγνητικού 
συντονισµού (MRI) ή καρδιοµετατροπή. 
 
Οι αγωνιστές ντοπαµίνης είναι γνωστό ότι µειώνουν τη συστηµική ρύθµιση της πίεσης του αίµατος 
προκαλώντας υπόταση εξ αιτίας της στάσης /ορθοστατική υπόταση. Αυτά τα συµβάµατα 
παρατηρήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Neupro, ωστόσο, η εµφάνισή τους ήταν 
όµοια µε εκείνη στους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (placebo). 
Παρατηρήθηκε λιποθυµία σχετιζόµενη µε το Neupro σε ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο οι οποίοι δεν λάµβαναν θεραπεία µε L-dopa, αλλά επίσης στον ίδιο βαθµό και σε ασθενείς που 
λάµβαναν placebo. 
Συνιστάται η παρακολούθηση της πίεσης του αίµατος, ειδικά κατά την αρχή της θεραπείας, λόγω του 
γενικού κινδύνου ορθοστατικής υπότασης σχετιζόµενης µε την ντοπαµινεργική θεραπεία. 
 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία και έναρξη επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου, ειδικά σε ασθενείς µε 
νόσο του Parkinson. Έχει αναφερθεί αιφνίδιος ύπνος κατά τη διάρκεια των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων, σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς ενηµέρωση για προειδοποιητικά συµπτώµατα. Οι 
θεράποντες ιατροί θα πρέπει να διερευνούν διαρκώς τους ασθενείς για υπνηλία, καθώς οι ασθενείς 
ενδέχεται να µην αναγνωρίσουν τα συµπτώµατα νύστας ή υπνηλίας αν δεν ερωτηθούν σχετικά. 
Μείωση της δοσολογίας ή διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 
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Παρορµητικές διαταραχές, όπως παθολογικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα, αυξηµένη λίµπιντο, 
επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που 
λάµβαναν Neupro. 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, συµπτώµατα που παραπέµπουν στο νευροληπτικό 
κακοήθες σύνδροµο έχουν παρατηρηθεί µε απότοµη διακοπή της ντοπαµινεργικής θεραπείας. 
Συνεπώς, συνιστάται η σταδιακή έναρξη και διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Αναφέρθηκαν ψευδαισθήσεις, και οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για την πιθανότητα 
εµφάνισης ψευδαισθήσεων. 
 
Ινωτικές επιπλοκές: Περιπτώσεις οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης, πνευµονικές διηθήσεις, υπεζωκοτική 
εξίδρωση, υπεζωκοτική πάχυνση, περικαρδίτιδα και καρδιακή βαλβιδοπάθεια έχουν αναφερθεί σε 
ασθενείς που λάµβαναν θεραπεία µε ντοπαµινεργικούς παράγοντες προερχόµενους από την 
ερυσιβώδη ολύρα. Αν και αυτές οι επιπλοκές συνήθως υποχωρούν µε τη διακοπή του φαρµάκου, δεν 
συµβαίνει πάντοτε πλήρης υποχώρηση. 
Ενώ αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες πιστεύεται ότι σχετίζονται µε τη δοµή εργογραµµής αυτών των 
ουσιών, είναι άγνωστο εάν άλλοι, µη προερχόµενοι από την ερυσιβώδη ολύρα αγωνιστές της 
ντοπαµίνης είναι δυνατόν να τις προκαλέσουν. 
 
Νευροληπτικά χορηγούµενα ως αντιεµετικά δεν θα πρέπει να δίνονται σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αγωνιστές της ντοπαµίνης (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 
 
Συνιστάται οφθαλµολογική παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε περίπτωση που 
εµφανιστούν διαταραχές της όρασης. 
 
Η έκθεση σε υπερβολική θερµότητα (έντονο ηλιακό φως, θερµαντικά επιθέµατα και άλλες πηγές 
θερµότητας όπως σάουνα, ζεστό λουτρό) θα πρέπει να αποφεύγεται στην περιοχή του εµπλάστρου. 
 
Είναι δυνατόν να εµφανιστούν δερµατικές αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής, οι οποίες είναι 
συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση. Συνιστάται η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής σε 
καθηµερινή βάση (π.χ. από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή και από το άνω µέρος του σώµατος 
προς τα κάτω). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο σηµείο εφαρµογής εντός 14 ηµερών. Εάν 
εµφανιστούν στο σηµείο εφαρµογής αντιδράσεις οι οποίες διαρκούν για περισσότερο από λίγες ηµέρες 
ή είναι επίµονες, εάν παρατηρηθεί αύξηση στη σοβαρότητα ή εάν η δερµατική αντίδραση εξαπλωθεί 
εκτός του σηµείου εφαρµογής, θα πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση της ισορροπίας κινδύνου/ οφέλους 
για τον συγκεκριµένο ασθενή. 
Εάν υπάρχει δερµατικό εξάνθηµα ή ερεθισµός από το διαδερµικό σύστηµα, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η άµεση έκθεση της περιοχής στην ηλιακή ακτινοβολία µέχρι την επούλωση του δέρµατος. Η έκθεση 
θα µπορούσε να προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί γενικευµένη δερµατική αντίδραση (π.χ. αλλεργικό εξάνθηµα, 
συµπεριλαµβανοµένου ερυθηµατώδους, κηλιδώδους, βλατιδώδους εξανθήµατος ή κνησµού) 
σχετιζόµενη µε τη χρήση του Neupro, το Neupro πρέπει να διακοπεί. 
 
Συνιστάται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η οποία µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη κάθαρση ροτιγοτίνης. ∆εν έχει διερευνηθεί η χρήση του Neupro στη 
συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Μπορεί να απαιτείται µείωση της δόσης σε περίπτωση επιδείνωσης της 
ηπατικής ανεπάρκειας. Μη αναµενόµενη συσσώρευση των επιπέδων ροτιγοτίνης µπορεί επίσης να 
συµβεί σε περίπτωση οξείας επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2). 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη είναι ένας αγωνιστής της ντοπαµίνης, θεωρείται ότι οι ανταγωνιστές της 
ντοπαµίνης, όπως τα νευροληπτικά (π.χ. φαινοθειαζίνες, βουτυροφαινόνες, θειοξανθίνες) ή το 
metoclopramide, µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του Neupro, και η συγχορήγηση πρέπει 
να αποφεύγεται. Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, συνιστάται προσοχή όταν οι ασθενείς 
λαµβάνουν ηρεµιστικά φαρµακευτικά προϊόντα ή άλλους κατασταλτικούς παράγοντες του κεντρικού 
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νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) (π.χ. βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά) ή οινόπνευµα σε 
συνδυασµό µε τη ροτιγοτίνη. 
 
Η συγχορήγηση δραστικών ουσιών οι οποίες επάγουν ένζυµα (π.χ. ριφαµπικίνη, φαινοβαρβιτάλη, 
καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη, St John’s wort /Hypericum perforatum) δεν έχει διερευνηθεί. 
 
Η συγχορήγηση L-dopa και carbidopa µε τη ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική 
της ροτιγοτίνης, και η ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική της L-dopa και 
carbidopa. 
 
Αν και δεν ενδείκνυται σε συνδυασµό µε L-dopa για τη θεραπεία της νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο, σε περίπτωση συγχορήγησης, το Neupro ενδέχεται να ενισχύσει την ντοπαµινεργική 
ανεπιθύµητη ενέργεια της L-dopa και να προκαλέσει ή/και να επιδεινώσει προϋπάρχουσα δυσκινησία, 
όπως περιγράφεται για άλλους αγωνιστές της ντοπαµίνης. 
 
4.6 Κύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Neupro σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν 
κατέδειξαν τερατογόνο δράση σε αρουραίους και κουνέλια, αλλά παρατηρήθηκε εµβρυοτοξικότητα σε 
αρουραίους και ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόµενος 
κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστoς. Η ροτιγοτίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη µειώνει την έκκριση προλακτίνης στους ανθρώπους, αναµένεται αναστολή της 
γαλουχίας. Μελέτες σε αρουραίους κατέδειξαν ότι η ροτιγοτίνη ή/και ο(οι) µεταβολίτης(ες) της 
απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα. Εν απουσία δεδοµένων για τους ανθρώπους, η γαλουχία πρέπει να 
διακόπτεται. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Η ροτιγοτίνη µπορεί να έχει µείζονα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 
Οι ασθενείς που λαµβάνουν ροτιγοτίνη και παρουσιάζουν υπνηλία ή/και αιφνίδια επεισόδια ύπνου 
πρέπει να ενηµερωθούν ώστε να µην οδηγούν ή εµπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. χειρισµός 
µηχανών) όπου η µειωµένη εγρήγορση θα µπορούσε να θέσει τους ίδιους ή τρίτους σε κίνδυνο 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, µέχρι να υποχωρήσουν αυτά τα επανεµφανιζόµενα επεισόδια και η 
υπνηλία (βλ. επίσης παραγράφους 4.4 και 4.5). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Με βάση την ανάλυση συγκεντρωµένων κλινικών δοκιµών ελεγχόµενων µε placebo που 
συµπεριέλαβαν 649 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε Neupro και 289 ασθενείς στους οποίους 
χορηγήθηκε placebo, το 75,5% των ασθενών που έλαβαν Neupro και το 57,1% των ασθενών που 
έλαβαν placebo ανέφεραν τουλάχιστον µία αντίδραση. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, µπορεί να εµφανιστούν ντοπαµινεργικές ανεπιθύµητες αντιδράσεις όπως 
ναυτία και έµετος. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση και παροδικές, ακόµα και αν η 
θεραπεία συνεχιστεί. 
 
Άλλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο (Adverse Drug Reactions, ADR) οι οποίες 
αναφέρθηκαν σε περισσότερο από το 10% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε διαδερµικό 
έµπλαστρο Neupro είναι ζάλη, υπνηλία και αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής. 
 
Σε δοκιµές µε εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται 
στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών, το 40,4% των 396 ασθενών 
που χρησιµοποίησαν το διαδερµικό έµπλαστρο Neupro παρουσίασαν αντιδράσεις στο σηµείο 
εφαρµογής. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν στην πλειονότητα τους ήπιες ή µέτριες σε ένταση, 
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περιορίστηκαν στις περιοχές εφαρµογής και προκάλεσαν τη διακοπή της θεραπείας µε Neupro µόνο 
στο 7% όλων των ασθενών που έλαβαν Neupro. 
 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας καλύπτει τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο από όλες τις µελέτες σε 
ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο στάδιο. 
 

Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

∆ιαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

  υπερευαισθησία  

∆ιαταραχές του 
µεταβολισµού και 
της θρέψης 

 ανορεξία µειωµένη όρεξη  

Ψυχιατρικές 
διαταραχές 

 προσβολές ύπνουα 
(βλ. κεφάλαιο κάτω 
από τον πίνακα), 
ψευδαισθήσεις 
(συµπεριλ. οπτικές 
και ακουστικές), 
άγχος, αϋπνίαα, 
αφύσικα όνειραα 

κατάσταση 
σύγχυσης, 
διαταραχές του 
ύπνου, εφιάλτες 

ψυχωτική 
διαταραχή 
(συµπεριλ. 
παρανοειδής 
ψύχωση), αυξηµένη 
λίµπιντο (συµπεριλ. 
υπερσεξουαλικότη-
τα), παρορµητικές 
διαταραχές 
(συµπεριλ. 
παθολογικός 
τζόγος, 
παρορµητικές 
πράξεις) 

∆ιαταραχές του 
νευρικού 
συστήµατος 

υπνηλίαα, ζάληα πονοκέφαλοςa, 
ζάλη της στάσεως, 
δυσκινησία, 
ληθαργία 

µυϊκός τρόµος, 
διαταραχή της 
ισορροπίας, 
δυσγευσία, 
λιποθυµία, 
διαταραχή της 
προσοχής, 
παραισθησία, 
µειωµένη µνήµη, 
αγγειοπνευµονο-
γαστρική συγκοπή, 
απώλεια 
συνείδησης 

σπασµοί 

Οφθαλµικές 
διαταραχές (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

  διαταραχές της 
όρασης, φωτοψία, 
θολή όραση 
 

 

∆ιαταραχές του 
ωτός και του 
λαβυρίνθου 

  ίλιγγος (συµπεριλ. 
της θέσεως) 

 

Καρδιακές 
διαταραχές 

  αίσθηµα παλµών, 
αυξηµένη καρδιακή 
συχνότητα 
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Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

Αγγειακές 
διαταραχές 

 ορθοστατική 
υπόταση (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
υπέρταση 

υπόταση  

∆ιαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήµατος, του 
θώρακα και του 
µεσοθωρακίου 

 βήχαςα, λόξυγκαςα δύσπνοια  

∆ιαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήµατος 

ναυτίαα, έµετοςα δυσκοιλιότηταα, 
ξηροστοµίαα, 
διάρροια, 
δυσπεψίαα 

κοιλιακός πόνος, 
δυσφορία του 
στοµάχου  
 

 

∆ιαταραχές του 
ήπατος και των 
χοληφόρων 

  αυξηµένα ηπατικά 
ένζυµα (συµπεριλ. 
GGT, ALAT, 
ASAT) 

 

∆ιαταραχές του 
δέρµατος και του 
υποδόριου ιστού 

 υπεριδρωσίαα, 
ερύθηµαα, κνησµός 

εξάνθηµα 
(συµπεριλ. 
αλλεργικό, 
κηλιδώδες) (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
ερεθισµός του 
δέρµατος, 
εξάνθηµα, 
γενικευµένος 
κνησµός  

 

∆ιαταραχές του 
µυοσκελετικού 
συστήµατος και του 
συνδετικού ιστού 

  οίδηµα των 
αρθρώσεων 
 

 

∆ιαταραχές του 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος και του 
µαστού 

  δυσλειτουργία της 
στύσης 

 

Γενικές διαταραχές 
και καταστάσεις 
της οδού 
χορήγησης 

αντιδράσεις στο 
σηµείο εφαρµογήςα, 
(συµπεριλ. 
ερύθηµα, κνησµός, 
ερεθισµός, αίσθηµα 
καύσου, 
δερµατίτιδα, 
φλεγµονή, 
βλατίδες, κύστεις, 
πόνος) (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

περιφερικό οίδηµα, 
ασθενικές 
καταστάσεις 
(συµπεριλ. 
κόπωσηα, 
αδυναµία, 
κακοδιάθεση) 

αφύσικο αίσθηµα, 
µειωµένο βάρος, 
αφύσικο βάδισµα 
 

 
 

Κακώσεις, 
δηλητηριάσεις και 
επιπλοκές 
θεραπευτικών 
χειρισµών 

  πτώσεις  
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α Οι συγκεκριµένες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο αναφέρθηκαν στις συγκεντρωµένες ελεγχόµενες µε 
placebo δοκιµές τουλάχιστον 1% συχνότερα από ό,τι στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε placebo 

 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία, συµπεριλαµβανοµένης υπερβολικής υπνηλίας κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, “αιφνίδιος ύπνος” 
συνέβη κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκαλώντας αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα. Βλ. επίσης 
παραγράφους 4.4 και 4.7. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Οι πιθανότερες αντιδράσεις είναι εκείνες που σχετίζονται µε το φαρµακοδυναµικό προφίλ ενός 
αγωνιστή της ντοπαµίνης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ναυτία, έµετος, υπόταση, ακούσιες 
κινήσεις, ψευδαισθήσεις, σύγχυση, σπασµοί και άλλα σηµεία κεντρικής ντοπαµινεργικής διέγερσης. 
∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο για την περίπτωση υπερδοσολογίας αγωνιστών ντοπαµίνης. Σε 
περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, το(α) έµπλαστρο(α) πρέπει να αφαιρεθεί(ούν) αµέσως από τον 
ασθενή. Τα επίπεδα ροτιγοτίνης µειώνονται µετά από την αφαίρεση του εµπλάστρου. Πριν την πλήρη 
διακοπή της χρήσης ροτιγοτίνης, βλ. παράγραφο 4.2. 
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, συµπεριλαµβανοµένων της καρδιακής συχνότητας, 
του καρδιακού ρυθµού και της πίεσης του αίµατος. Επειδή η ροτιγοτίνη δεσµεύεται πλέον του 90% σε 
πρωτεΐνη, η αιµοκάθαρση δεν αναµένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. 
Η αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας µπορεί να απαιτεί γενικά υποστηρικτικά µέτρα για τη διατήρηση 
των ζωτικών παραµέτρων. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές της ντοπαµίνης, ροτιγοτίνη, κωδικός ATC: N04BC09 
 
Η ροτιγοτίνη είναι ένας µη εργολινικός αγωνιστής της ντοπαµίνης D3/D2/D1 για τη θεραπεία της 
νόσου του Parkinson. Θεωρείται ότι οφείλει την ευεργετική της επίδραση στην ενεργοποίηση των 
υποδοχέων D3, D2 και D1 του κερκοφόρου-κελύφους του φακοειδούς πυρήνα στον εγκέφαλο. 
Η ροτιγοτίνη µειώνει τα σηµεία και συµπτώµατα της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο.  
 
Κλινικές µελέτες 
Η αποτελεσµατικότητα του Neupro στην αντιµετώπιση των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς 
νόσου του Parkinson σε πρώιµο στάδιο αξιολογήθηκε σε ένα πολυεθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης 
φαρµάκων που αποτελείτο από δύο βασικές, παράλληλες, τυχαιοποιηµένες, “διπλές-τυφλές”, 
ελεγχόµενες µε placebo µελέτες. Αυτές οι δοκιµές διενεργήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι δεν λάµβαναν 
ταυτόχρονα θεραπεία µε αγωνιστές ντοπαµίνης και οι οποίοι είτε δεν είχαν λάβει ποτέ L-dopa είτε η 
προηγούµενη θεραπεία µε L-dopa ήταν ≤6 µήνες. Η κύρια αξιολόγηση αποτελέσµατος ήταν η 
βαθµολογία για το στοιχείο “ADL” (Activities of Daily Living – ∆ραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής) (Μέρος II) συν το στοιχείο “Motor Examination” (Κινητική εξέταση) (Μέρος III) της κλίµακας 
UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Ενοποιηµένη κλίµακα αξιολόγησης της νόσου 
του Parkinson).  
Η αποτελεσµατικότητα προσδιορίστηκε από την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία από την 
άποψη της βελτίωσης της ανταπόκρισης και των απόλυτων σηµείων στις βαθµολογίες των ADL και 
Motor Examination µαζί (UPDRS µέρος ΙΙ+ΙΙΙ).Σε µία “διπλή-τυφλή” µελέτη, 177 ασθενείς έλαβαν 
ροτιγοτίνη και 96 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση 
ροτιγοτίνης ή placebo σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h 
µέχρι τη µέγιστη δόση των 6 mg/24 h. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν στην 
ιδανική τους δοσολογία για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης στο 91% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 6 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 48% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη και στο 19% των ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά 29%, CI95% 
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18%, 39%, p<0,0001). Με τη ροτιγοτίνη, η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS 
(Μέρη II+III) ήταν -3,98 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 29,9 βαθµοί), ενώ στο σκέλος των ασθενών που 
έλαβαν placebo παρατηρήθηκε µια επιδείνωση 1,31 βαθµών (γραµµή αναφοράς 30,0 βαθµοί). Η 
διαφορά ήταν 5,28 βαθµοί και ήταν στατιστικά σηµαντική (p<0,0001). 
 
Σε µία δεύτερη “διπλή-τυφλή” µελέτη, 213 ασθενείς έλαβαν ροτιγοτίνη, 227 ασθενείς έλαβαν 
ropinirole και 117 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς 
δόση ροτιγοτίνης σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h µέχρι τη 
µέγιστη δόση των 8 mg/24 h για χρονικό διάστηµα 4 εβδοµάδων. Στην οµάδα ropinirole, οι ασθενείς 
τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση µέχρι τη µέγιστη δόση των 24 mg/ηµέρα για χρονικό 
διάστηµα 13 εβδοµάδων. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης, στο 92% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 8 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 52% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη, στο 68% των ασθενών που έλαβαν ropinirole και στο 30% των 
ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά ροτιγοτίνης έναντι placebo 21,7%, CI95% 11,1%, 32,4%, 
διαφορά ropinirole έναντι placebo 38,4%, CI95% 28,1%, 48,6%, διαφορά ropinirole έναντι ροτιγοτίνης 
16,6%, CI95% 7,6%, 25,7%). Η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS (Μέρη II+III) 
ήταν 6,83 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 33,2 βαθµοί) στο σκέλος ροτιγοτίνης, 10,78 βαθµοί στο σκέλος 
ropinirole (γραµµή αναφοράς 32,2 βαθµοί) και 2,33 βαθµοί στο σκέλος placebo (γραµµή αναφοράς 
31,3 βαθµοί). Όλες οι διαφορές µεταξύ των ενεργών θεραπειών και του placebo ήταν στατιστικά 
σηµαντικές. Η διαφορά στη δράση µεταξύ ropinirole και ροτιγοτίνης ήταν επίσης στατιστικά 
σηµαντική προς όφελος της ropinirole. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
Μετά την εφαρµογή, η ροτιγοτίνη απελευθερώνεται συνεχώς από το διαδερµικό έµπλαστρο και 
απορροφάται από το δέρµα. Συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης επιτυγχάνονται µετά από µία έως 
δύο ηµέρες χρήσης του εµπλάστρου και διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο µε εφαρµογή µία φορά 
ηµερησίως όπου ο ασθενής φέρει το έµπλαστρο για 24 ώρες. Η ροτιγοτίνη εµφανίζει φαρµακοκινητικό 
προφίλ ανάλογο της δόσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 2 mg/ηµερησίως (10 cm2) έως 
8 mg/ηµερησίως (40 cm2). 
 
Περίπου το 45% της δραστικής ουσίας του εµπλάστρου απελευθερώνεται στο δέρµα σε 24 ώρες. Η 
απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα µετά τη διαδερµική εφαρµογή είναι περίπου το 37%. 
 
Η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής του εµπλάστρου µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
διαφορές από µέρα σε µέρα στα επίπεδα στο πλάσµα. Οι διαφορές στη βιοδιαθεσιµότητα της 
ροτιγοτίνης κυµάνθηκαν από 1% (ισχίο έναντι κοιλιακής χώρας) έως 41% (ώµος έναντι µηρού). 
Εντούτοις, δεν υπάρχει ένδειξη σχετικής επίδρασης στο κλινικό αποτέλεσµα. 
 
Κατανοµή 
Η in vitro δέσµευση της ροτιγοτίνης στις πρωτεΐνες πλάσµατος είναι περίπου 92%. 
Ο εµφανής όγκος κατανοµής στους ανθρώπους είναι περίπου 84 l/kg. 
 
Μεταβολισµός 
Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται σε µεγάλο βαθµό. Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται µε N-απαλκυλίωση καθώς 
και µε άµεση και δευτερεύουσα σύζευξη. In vitro αποτελέσµατα δείχνουν ότι διαφορετικά ισόµορφα 
CYP είναι ικανά να καταλύουν τη N-απαλκυλίωση της ροτιγοτίνης. Οι κύριοι µεταβολίτες είναι θειικά 
και συζεύγµατα γλυκουρονιδίου της µητρικής ουσίας καθώς και N-απαλκυλ-µεταβολίτες, οι οποίοι 
είναι βιολογικά ανενεργοί. 
Οι πληροφορίες σχετικά µε τους µεταβολίτες δεν είναι ολοκληρωµένες. 
 
Απέκκριση 
Περίπου το 71% της δόσης ροτιγοτίνης απεκκρίνεται στα ούρα και ένα µικρότερο µέρος περίπου το 
23% απεκκρίνεται στα κόπρανα. 
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Η κάθαρση ροτιγοτίνης µετά από τη διαδερµική χορήγηση είναι περίπου 10 l/min και η ηµίσια ζωή 
απέκκρισής της είναι 5 έως 7 ώρες. 
 
Επειδή το έµπλαστρο χρησιµοποιείται διαδερµικά, δεν αναµένεται καµία επίδραση από τροφικές και 
γαστρεντερικές νόσους. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
Επειδή η θεραπεία µε το Neupro αρχίζει µε χαµηλή δόση και τιτλοποιείται σταδιακά σύµφωνα µε την 
κλινική ανοχή για τη λήψη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσµατος, δεν απαιτείται προσαρµογή 
της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία. 
Σε ασθενείς µε µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, δεν 
παρατηρήθηαν σχετικές αυξήσεις στα επίπεδα ροτιγοτίνης πλάσµατος. Το Neupro δεν διερευνήθηκε 
σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. 
Τα επίπεδα πλάσµατος των συζευγµάτων ροτιγοτίνης και των απαλκυλ-µεταβολιτών της αυξάνονται 
µε τη µειωµένη νεφρική λειτουργία. Εντούτοις, µια συνεισφορά αυτών των µεταβολιτών στα κλινικά 
αποτελέσµατα δεν είναι πιθανή. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων και µακροχρόνιας τοξικότητας, οι κύριες 
επιδράσεις σχετίστηκαν µε τις φαρµακοδυναµικές επιδράσεις των αγωνιστών της ντοπαµίνης και µε 
την επακόλουθη µείωση της έκκρισης προλακτίνης.  
Μετά από µία µεµονωµένη δόση ροτιγοτίνης, ήταν εµφανής η δέσµευση σε ιστούς µε περιεκτικότητα 
µελανίνης (δηλ. οφθαλµοί) σε έγχρωµους αρουραίους και πιθήκους, αλλά εξαλείφθηκε κατά τη 
διάρκεια των 14 ηµερών της περιόδου παρατήρησης. 
Παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς µέσω µικροσκοπίας µετάδοσης σε δόση ισότιµη µε 
5,6 φορές τη µέγιστη συνιστώµενη δόση για τους ανθρώπους βάσει mg/m2 σε µια 3µηνη µελέτη σε 
αλφικούς αρουραίους. Οι επιδράσεις ήταν εντονότερες στους θηλυκούς αρουραίους. Επιπρόσθετες 
µελέτες για την περαιτέρω αξιολόγηση της ειδικής παθολογίας δεν έχουν διενεργηθεί. ∆εν 
παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς κατά τη διάρκεια της ιστοπαθολογικής αξιολόγησης 
ρουτίνας των οφθαλµών σε καµία τοξικολογική µελέτη σε κανένα χρησιµοποιούµενο είδος. Το κατά 
πόσον αυτά τα ευρήµατα είναι σηµαντικά για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστό. 
Σε µια µελέτη καρκινογόνου δράσης, αρσενικοί αρουραίοι ανέπτυξαν όγκους κυττάρων του Leydig 
και υπερπλασία. Κακοήθεις όγκοι παρατηρήθηκαν κυρίως στη µήτρα θηλυκών αρουραίων µε µεσαία 
και υψηλή δόση. Αυτές οι µεταβολές είναι ευρέως γνωστές επιδράσεις των αγωνιστών ντοπαµίνης 
στους αρουραίους µετά από ισόβια θεραπεία και έχουν αξιολογηθεί ως µη σηµαντικές για τον 
άνθρωπο. 
Οι επιδράσεις της ροτιγοτίνης στην αναπαραγωγή διερευνήθηκαν στους αρουραίους, στα κουνέλια και 
στους ποντικούς. Η ροτιγοτίνη δεν είχε τερατογόνο δράση σε κανένα από τα τρία είδη, αλλά ήταν 
εµβρυοτοξική στους αρουραίους και στους ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα. Η ροτιγοτίνη 
δεν επηρέασε τη γονιµότητα στους αρσενικούς αρουραίους, αλλά µείωσε σαφώς τη γονιµότητα στους 
θηλυκούς αρουραίους και ποντικούς, λόγω των επιδράσεων στα επίπεδα προλακτίνης τα οποία είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά στα τρωκτικά. 
 
Η ροτιγοτίνη δεν προκάλεσε γονιδιακές µεταλλάξεις στη δοκιµασία Ames, αλλά έδειξε επιδράσεις 
στην in vitro ανάλυση λεµφώµατος ποντικών (Mouse Lymphoma Assay) µε µεταβολική ενεργοποίηση 
και ασθενέστερες επιδράσεις χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση. Αυτή η µεταλλαξιογόνος δράση θα 
µπορούσε να αποδοθεί στη ρήξη των χρωµοσωµάτων από τη ροτιγοτίνη. Αυτή η δράση δεν 
επιβεβαιώθηκε in vivo στη δοκιµασία µικροπυρήνα ποντικών (Mouse Micronucleus Test) και στη 
δοκιµασία µη προγραµµατισµένης σύνθεσης DNA αρουραίου (Unscheduled DNA Synthesis). Εφόσον 
λειτούργησε σχεδόν παράλληλα µε µια µειωµένη σχετική ολική αύξηση των κυττάρων, µπορεί να 
σχετίζεται µε µια κυτοτοξική δράση της ουσίας. Συνεπώς, η σηµασία της µίας θετικής in vitro 
δοκιµασίας µεταλλαξιογόνου δράσης δεν είναι γνωστή. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Υπόστρωµα: 
Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, κόκκινη 
χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη χρωστική 7). 
 
Αυτοκόλλητο στρώµα τύπου µήτρας:  
Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 
Povidone K90, 
Μεταδιθειώδες νάτριο (E223), 
Ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
 
Προστατευτική µεµβράνη: 
∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
2 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Αποκολλούµενος φακελλίσκος σε χάρτινο κουτί: Η µία πλευρά αποτελείται από συµπολυµερές 
αιθυλενίου (εσωτερικό στρώµα), φύλλο αλουµινίου, µεµβράνη πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας 
και χαρτί, ενώ η άλλη πλευρά αποτελείται από πολυαιθυλένιο (εσωτερικό στρώµα), αλουµίνιο, 
συµπολυµερές αιθυλενίου και χαρτί. 
 
Το κουτί περιέχει 7, 28 ή 100 διαδερµικά έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
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6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 
Μετά τη χρήση, το έµπλαστρο εξακολουθεί να περιέχει δραστική ουσία. Μετά την αφαίρεση, το 
χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο θα πρέπει να διπλώνεται στα δύο, µε την κολλητική πλευρά προς τα 
µέσα, έτσι ώστε το στρώµα µήτρας να µην είναι εκτεθειµένο, να τοποθετείται στον αρχικό 
φακελλίσκο και στη συνέχεια να απορρίπτεται σε µέρος που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα 
παιδιά. Κάθε έµπλαστρο που έχει ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις ή να επιστραφεί στο φαρµακείο. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ} 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
{MM/ΕΕΕΕ} 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 4 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 4 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 20 cm2 περιέχει 
9,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
∆ιαδερµικό έµπλαστρο. 
Λεπτό, τύπου µήτρας, τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες, αποτελούµενο από τρία 
στρώµατα. Η εξωτερική πλευρά του υποστρώµατος έχει χρώµα µπεζ και φέρει τυπωµένη την 
επισήµανση Neupro 4 mg/24 h. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Neupro ενδείκνυται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς νόσου του 
Parkinson σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται µία φορά την ηµέρα. Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται περίπου 
την ίδια ώρα κάθε µέρα. Το έµπλαστρο παραµένει στο δέρµα για 24 ώρες, οπότε και αντικαθίσταται 
από ένα νέο έµπλαστρο σε διαφορετικό σηµείο εφαρµογής.  
 
Εάν ο ασθενής ξεχάσει να τοποθετήσει το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας ή εάν το 
έµπλαστρο αποκολληθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο έµπλαστρο για το υπόλοιπο της 
ηµέρας. 
 
∆οσολογία 
Οι συστάσεις δοσολογίας γίνονται σε ονοµαστική δόση. 
Μία ηµερήσια δόση θα πρέπει να ξεκινά αρχικά στα 2 mg/24 h και στη συνέχεια να αυξάνεται µε 
εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h µέχρι µια αποτελεσµατική δόση µέγιστης ισχύος 
8 mg/24 h. 
4 mg/24 h µπορεί να συνιστούν αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για τους 
περισσότερους ασθενείς, µια αποτελεσµατική δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων µε δόσεις 
των 6 mg/24 h ή 8 mg/24 h, αντίστοιχα. 
Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h. 
 
Ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια: ∆εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια έως 
µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή σε ασθενείς µε ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρειάζονται αιµοκάθαρση (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).  
 
Παιδιά και έφηβοι: Το Neupro δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους λόγω έλλειψης 
στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. 
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∆ιακοπή της θεραπείας 
Το Neupro θα πρέπει να διακόπτεται σταδιακά. Η ηµερήσια δόση θα πρέπει να µειωθεί σε βήµατα των 
2 mg/24 h µε µείωση της δόσης κατά προτίµηση κάθε δεύτερη µέρα, µέχρι την πλήρη διακοπή του 
Neupro (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Τρόπος χορήγησης 
Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό, στεγνό, άθικτο, υγιές δέρµα στην περιοχή της 
κοιλιακής χώρας, µηρού, ισχίου, λαγώνος, ώµου ή βραχίονα. Η επανατοποθέτηση στο ίδιο σηµείο 
εντός 14 ηµερών θα πρέπει να αποφεύγεται. Το Neupro δεν πρέπει να τοποθετείται σε δέρµα που είναι 
κόκκινο, ερεθισµένο ή µε βλάβες (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Χρήση και χειρισµός: 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε φακελλίσκο και θα πρέπει να τοποθετείται αµέσως µετά το 
άνοιγµα του φακελλίσκου. Το ένα ήµισυ της προστατευτικής µεµβράνης θα πρέπει να αφαιρείται και 
η κολλητική πλευρά θα πρέπει να τοποθετείται και να πιέζεται σταθερά στο δέρµα. Στη συνέχεια, το 
έµπλαστρο διπλώνεται προς τα πίσω και αφαιρείται το δεύτερο τµήµα της µεµβράνης. ∆εν θα πρέπει 
να αγγίζετε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου. Το έµπλαστρο θα πρέπει να πιέζεται προς τα κάτω 
σταθερά µε την παλάµη του χεριού για περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να κολλήσει καλά. 
 
Σε περίπτωση αποκόλλησης ενός εµπλάστρου, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο του διαστήµατος δοσολογίας των 24 ωρών.  
 
Το έµπλαστρο δεν θα πρέπει να τεµαχίζεται. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού ή καρδιοµετατροπή (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Αν ο ασθενής δεν ελέγχεται επαρκώς υπό θεραπεία µε ροτιγοτίνη, η αλλαγή σε άλλο αγωνιστή 
ντοπαµίνης µπορεί να επιφέρει πρόσθετη ωφέλεια (βλ. παράγραφο 5.1). 
 
Το υπόστρωµα του Neupro περιέχει αλουµίνιο. Προς αποφυγή δερµατικών εγκαυµάτων, το Neupro 
πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε απεικόνιση µαγνητικού 
συντονισµού (MRI) ή καρδιοµετατροπή. 
 
Οι αγωνιστές ντοπαµίνης είναι γνωστό ότι µειώνουν τη συστηµική ρύθµιση της πίεσης του αίµατος 
προκαλώντας υπόταση εξ αιτίας της στάσης /ορθοστατική υπόταση. Αυτά τα συµβάµατα 
παρατηρήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Neupro, ωστόσο, η εµφάνισή τους ήταν 
όµοια µε εκείνη στους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (placebo). 
Παρατηρήθηκε λιποθυµία σχετιζόµενη µε το Neupro σε ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο οι οποίοι δεν λάµβαναν θεραπεία µε L-dopa, αλλά επίσης στον ίδιο βαθµό και σε ασθενείς που 
λάµβαναν placebo. 
Συνιστάται η παρακολούθηση της πίεσης του αίµατος, ειδικά κατά την αρχή της θεραπείας, λόγω του 
γενικού κινδύνου ορθοστατικής υπότασης σχετιζόµενης µε την ντοπαµινεργική θεραπεία. 
 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία και έναρξη επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου, ειδικά σε ασθενείς µε 
νόσο του Parkinson. Έχει αναφερθεί αιφνίδιος ύπνος κατά τη διάρκεια των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων, σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς ενηµέρωση για προειδοποιητικά συµπτώµατα. Οι 
θεράποντες ιατροί θα πρέπει να διερευνούν διαρκώς τους ασθενείς για υπνηλία, καθώς οι ασθενείς 
ενδέχεται να µην αναγνωρίσουν τα συµπτώµατα νύστας ή υπνηλίας αν δεν ερωτηθούν σχετικά. 
Μείωση της δοσολογίας ή διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 
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Παρορµητικές διαταραχές, όπως παθολογικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα, αυξηµένη λίµπιντο, 
επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που 
λάµβαναν Neupro. 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, συµπτώµατα που παραπέµπουν στο νευροληπτικό 
κακοήθες σύνδροµο έχουν παρατηρηθεί µε απότοµη διακοπή της ντοπαµινεργικής θεραπείας. 
Συνεπώς, συνιστάται η σταδιακή έναρξη και διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Αναφέρθηκαν ψευδαισθήσεις, και οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για την πιθανότητα 
εµφάνισης ψευδαισθήσεων. 
 
Ινωτικές επιπλοκές: Περιπτώσεις οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης, πνευµονικές διηθήσεις, υπεζωκοτική 
εξίδρωση, υπεζωκοτική πάχυνση, περικαρδίτιδα και καρδιακή βαλβιδοπάθεια έχουν αναφερθεί σε 
ασθενείς που λάµβαναν θεραπεία µε ντοπαµινεργικούς παράγοντες προερχόµενους από την 
ερυσιβώδη ολύρα. Αν και αυτές οι επιπλοκές συνήθως υποχωρούν µε τη διακοπή του φαρµάκου, δεν 
συµβαίνει πάντοτε πλήρης υποχώρηση. 
Ενώ αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες πιστεύεται ότι σχετίζονται µε τη δοµή εργογραµµής αυτών των 
ουσιών, είναι άγνωστο εάν άλλοι, µη προερχόµενοι από την ερυσιβώδη ολύρα αγωνιστές της 
ντοπαµίνης είναι δυνατόν να τις προκαλέσουν. 
 
Νευροληπτικά χορηγούµενα ως αντιεµετικά δεν θα πρέπει να δίνονται σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αγωνιστές της ντοπαµίνης (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 
 
Συνιστάται οφθαλµολογική παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε περίπτωση που 
εµφανιστούν διαταραχές της όρασης. 
 
Η έκθεση σε υπερβολική θερµότητα (έντονο ηλιακό φως, θερµαντικά επιθέµατα και άλλες πηγές 
θερµότητας όπως σάουνα, ζεστό λουτρό) θα πρέπει να αποφεύγεται στην περιοχή του εµπλάστρου. 
 
Είναι δυνατόν να εµφανιστούν δερµατικές αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής, οι οποίες είναι 
συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση. Συνιστάται η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής σε 
καθηµερινή βάση (π.χ. από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή και από το άνω µέρος του σώµατος 
προς τα κάτω). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο σηµείο εφαρµογής εντός 14 ηµερών. Εάν 
εµφανιστούν στο σηµείο εφαρµογής αντιδράσεις οι οποίες διαρκούν για περισσότερο από λίγες ηµέρες 
ή είναι επίµονες, εάν παρατηρηθεί αύξηση στη σοβαρότητα ή εάν η δερµατική αντίδραση εξαπλωθεί 
εκτός του σηµείου εφαρµογής, θα πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση της ισορροπίας κινδύνου/ οφέλους 
για τον συγκεκριµένο ασθενή. 
Εάν υπάρχει δερµατικό εξάνθηµα ή ερεθισµός από το διαδερµικό σύστηµα, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η άµεση έκθεση της περιοχής στην ηλιακή ακτινοβολία µέχρι την επούλωση του δέρµατος. Η έκθεση 
θα µπορούσε να προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί γενικευµένη δερµατική αντίδραση (π.χ. αλλεργικό εξάνθηµα, 
συµπεριλαµβανοµένου ερυθηµατώδους, κηλιδώδους, βλατιδώδους εξανθήµατος ή κνησµού) 
σχετιζόµενη µε τη χρήση του Neupro, το Neupro πρέπει να διακοπεί. 
 
Συνιστάται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η οποία µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη κάθαρση ροτιγοτίνης. ∆εν έχει διερευνηθεί η χρήση του Neupro στη 
συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Μπορεί να απαιτείται µείωση της δόσης σε περίπτωση επιδείνωσης της 
ηπατικής ανεπάρκειας. Μη αναµενόµενη συσσώρευση των επιπέδων ροτιγοτίνης µπορεί επίσης να 
συµβεί σε περίπτωση οξείας επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2). 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη είναι ένας αγωνιστής της ντοπαµίνης, θεωρείται ότι οι ανταγωνιστές της 
ντοπαµίνης, όπως τα νευροληπτικά (π.χ. φαινοθειαζίνες, βουτυροφαινόνες, θειοξανθίνες) ή το 
metoclopramide, µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του Neupro, και η συγχορήγηση πρέπει 
να αποφεύγεται. Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, συνιστάται προσοχή όταν οι ασθενείς 
λαµβάνουν ηρεµιστικά φαρµακευτικά προϊόντα ή άλλους κατασταλτικούς παράγοντες του κεντρικού 
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νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) (π.χ. βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά) ή οινόπνευµα σε 
συνδυασµό µε τη ροτιγοτίνη. 
 
Η συγχορήγηση δραστικών ουσιών οι οποίες επάγουν ένζυµα (π.χ. ριφαµπικίνη, φαινοβαρβιτάλη, 
καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη, St John’s wort /Hypericum perforatum) δεν έχει διερευνηθεί. 
 
Η συγχορήγηση L-dopa και carbidopa µε τη ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική 
της ροτιγοτίνης, και η ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική της L-dopa και 
carbidopa. 
 
Αν και δεν ενδείκνυται σε συνδυασµό µε L-dopa για τη θεραπεία της νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο, σε περίπτωση συγχορήγησης, το Neupro ενδέχεται να ενισχύσει την ντοπαµινεργική 
ανεπιθύµητη ενέργεια της L-dopa και να προκαλέσει ή/και να επιδεινώσει προϋπάρχουσα δυσκινησία, 
όπως περιγράφεται για άλλους αγωνιστές της ντοπαµίνης. 
 
4.6 Κύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Neupro σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν 
κατέδειξαν τερατογόνο δράση σε αρουραίους και κουνέλια, αλλά παρατηρήθηκε εµβρυοτοξικότητα σε 
αρουραίους και ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόµενος 
κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστoς. Η ροτιγοτίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη µειώνει την έκκριση προλακτίνης στους ανθρώπους, αναµένεται αναστολή της 
γαλουχίας. Μελέτες σε αρουραίους κατέδειξαν ότι η ροτιγοτίνη ή/και ο(οι) µεταβολίτης(ες) της 
απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα. Εν απουσία δεδοµένων για τους ανθρώπους, η γαλουχία πρέπει να 
διακόπτεται. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Η ροτιγοτίνη µπορεί να έχει µείζονα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 
Οι ασθενείς που λαµβάνουν ροτιγοτίνη και παρουσιάζουν υπνηλία ή/και αιφνίδια επεισόδια ύπνου 
πρέπει να ενηµερωθούν ώστε να µην οδηγούν ή εµπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. χειρισµός 
µηχανών) όπου η µειωµένη εγρήγορση θα µπορούσε να θέσει τους ίδιους ή τρίτους σε κίνδυνο 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, µέχρι να υποχωρήσουν αυτά τα επανεµφανιζόµενα επεισόδια και η 
υπνηλία (βλ. επίσης παραγράφους 4.4 και 4.5). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Με βάση την ανάλυση συγκεντρωµένων κλινικών δοκιµών ελεγχόµενων µε placebo που 
συµπεριέλαβαν 649 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε Neupro και 289 ασθενείς στους οποίους 
χορηγήθηκε placebo, το 75,5% των ασθενών που έλαβαν Neupro και το 57,1% των ασθενών που 
έλαβαν placebo ανέφεραν τουλάχιστον µία αντίδραση. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, µπορεί να εµφανιστούν ντοπαµινεργικές ανεπιθύµητες αντιδράσεις όπως 
ναυτία και έµετος. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση και παροδικές, ακόµα και αν η 
θεραπεία συνεχιστεί. 
 
Άλλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο (Adverse Drug Reactions, ADR) οι οποίες 
αναφέρθηκαν σε περισσότερο από το 10% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε διαδερµικό 
έµπλαστρο Neupro είναι ζάλη, υπνηλία και αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής. 
 
Σε δοκιµές µε εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται 
στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών, το 40,4% των 396 ασθενών 
που χρησιµοποίησαν το διαδερµικό έµπλαστρο Neupro παρουσίασαν αντιδράσεις στο σηµείο 
εφαρµογής. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν στην πλειονότητα τους ήπιες ή µέτριες σε ένταση, 
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περιορίστηκαν στις περιοχές εφαρµογής και προκάλεσαν τη διακοπή της θεραπείας µε Neupro µόνο 
στο 7% όλων των ασθενών που έλαβαν Neupro. 
 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας καλύπτει τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο από όλες τις µελέτες σε 
ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο στάδιο. 
 

Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

∆ιαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

  υπερευαισθησία  

∆ιαταραχές του 
µεταβολισµού και 
της θρέψης 

 ανορεξία µειωµένη όρεξη  

Ψυχιατρικές 
διαταραχές 

 προσβολές ύπνουα 
(βλ. κεφάλαιο κάτω 
από τον πίνακα), 
ψευδαισθήσεις 
(συµπεριλ. οπτικές 
και ακουστικές), 
άγχος, αϋπνίαα, 
αφύσικα όνειραα 

κατάσταση 
σύγχυσης, 
διαταραχές του 
ύπνου, εφιάλτες 

ψυχωτική 
διαταραχή 
(συµπεριλ. 
παρανοειδής 
ψύχωση), αυξηµένη 
λίµπιντο (συµπεριλ. 
υπερσεξουαλικότη-
τα), παρορµητικές 
διαταραχές 
(συµπεριλ. 
παθολογικός 
τζόγος, 
παρορµητικές 
πράξεις) 

∆ιαταραχές του 
νευρικού 
συστήµατος 

υπνηλίαα, ζάληα πονοκέφαλοςa, 
ζάλη της στάσεως, 
δυσκινησία, 
ληθαργία 

µυϊκός τρόµος, 
διαταραχή της 
ισορροπίας, 
δυσγευσία, 
λιποθυµία, 
διαταραχή της 
προσοχής, 
παραισθησία, 
µειωµένη µνήµη, 
αγγειοπνευµονο-
γαστρική συγκοπή, 
απώλεια 
συνείδησης 

σπασµοί 

Οφθαλµικές 
διαταραχές (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

  διαταραχές της 
όρασης, φωτοψία, 
θολή όραση 
 

 

∆ιαταραχές του 
ωτός και του 
λαβυρίνθου 

  ίλιγγος (συµπεριλ. 
της θέσεως) 

 

Καρδιακές 
διαταραχές 

  αίσθηµα παλµών, 
αυξηµένη καρδιακή 
συχνότητα 
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Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

Αγγειακές 
διαταραχές 

 ορθοστατική 
υπόταση (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
υπέρταση 

υπόταση  

∆ιαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήµατος, του 
θώρακα και του 
µεσοθωρακίου 

 βήχαςα, λόξυγκαςα δύσπνοια  

∆ιαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήµατος 

ναυτίαα, έµετοςα δυσκοιλιότηταα, 
ξηροστοµίαα, 
διάρροια, 
δυσπεψίαα 

κοιλιακός πόνος, 
δυσφορία του 
στοµάχου  
 

 

∆ιαταραχές του 
ήπατος και των 
χοληφόρων 

  αυξηµένα ηπατικά 
ένζυµα (συµπεριλ. 
GGT, ALAT, 
ASAT) 

 

∆ιαταραχές του 
δέρµατος και του 
υποδόριου ιστού 

 υπεριδρωσίαα, 
ερύθηµαα, κνησµός 

εξάνθηµα 
(συµπεριλ. 
αλλεργικό, 
κηλιδώδες) (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
ερεθισµός του 
δέρµατος, 
εξάνθηµα, 
γενικευµένος 
κνησµός  

 

∆ιαταραχές του 
µυοσκελετικού 
συστήµατος και του 
συνδετικού ιστού 

  οίδηµα των 
αρθρώσεων 
 

 

∆ιαταραχές του 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος και του 
µαστού 

  δυσλειτουργία της 
στύσης 

 

Γενικές διαταραχές 
και καταστάσεις 
της οδού 
χορήγησης 

αντιδράσεις στο 
σηµείο εφαρµογήςα, 
(συµπεριλ. 
ερύθηµα, κνησµός, 
ερεθισµός, αίσθηµα 
καύσου, 
δερµατίτιδα, 
φλεγµονή, 
βλατίδες, κύστεις, 
πόνος) (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

περιφερικό οίδηµα, 
ασθενικές 
καταστάσεις 
(συµπεριλ. 
κόπωσηα, 
αδυναµία, 
κακοδιάθεση) 

αφύσικο αίσθηµα, 
µειωµένο βάρος, 
αφύσικο βάδισµα 
 

 
 

Κακώσεις, 
δηλητηριάσεις και 
επιπλοκές 
θεραπευτικών 
χειρισµών 

  πτώσεις  
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α Οι συγκεκριµένες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο αναφέρθηκαν στις συγκεντρωµένες ελεγχόµενες µε 
placebo δοκιµές τουλάχιστον 1% συχνότερα από ό,τι στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε placebo 

 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία, συµπεριλαµβανοµένης υπερβολικής υπνηλίας κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, “αιφνίδιος ύπνος” 
συνέβη κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκαλώντας αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα. Βλ. επίσης 
παραγράφους 4.4 και 4.7. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Οι πιθανότερες αντιδράσεις είναι εκείνες που σχετίζονται µε το φαρµακοδυναµικό προφίλ ενός 
αγωνιστή της ντοπαµίνης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ναυτία, έµετος, υπόταση, ακούσιες 
κινήσεις, ψευδαισθήσεις, σύγχυση, σπασµοί και άλλα σηµεία κεντρικής ντοπαµινεργικής διέγερσης. 
∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο για την περίπτωση υπερδοσολογίας αγωνιστών ντοπαµίνης. Σε 
περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, το(α) έµπλαστρο(α) πρέπει να αφαιρεθεί(ούν) αµέσως από τον 
ασθενή. Τα επίπεδα ροτιγοτίνης µειώνονται µετά από την αφαίρεση του εµπλάστρου. Πριν την πλήρη 
διακοπή της χρήσης ροτιγοτίνης, βλ. παράγραφο 4.2. 
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, συµπεριλαµβανοµένων της καρδιακής συχνότητας, 
του καρδιακού ρυθµού και της πίεσης του αίµατος. Επειδή η ροτιγοτίνη δεσµεύεται πλέον του 90% σε 
πρωτεΐνη, η αιµοκάθαρση δεν αναµένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. 
Η αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας µπορεί να απαιτεί γενικά υποστηρικτικά µέτρα για τη διατήρηση 
των ζωτικών παραµέτρων. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές της ντοπαµίνης, ροτιγοτίνη, κωδικός ATC: N04BC09 
 
Η ροτιγοτίνη είναι ένας µη εργολινικός αγωνιστής της ντοπαµίνης D3/D2/D1 για τη θεραπεία της 
νόσου του Parkinson. Θεωρείται ότι οφείλει την ευεργετική της επίδραση στην ενεργοποίηση των 
υποδοχέων D3, D2 και D1 του κερκοφόρου-κελύφους του φακοειδούς πυρήνα στον εγκέφαλο. 
Η ροτιγοτίνη µειώνει τα σηµεία και συµπτώµατα της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο.  
 
Κλινικές µελέτες 
Η αποτελεσµατικότητα του Neupro στην αντιµετώπιση των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς 
νόσου του Parkinson σε πρώιµο στάδιο αξιολογήθηκε σε ένα πολυεθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης 
φαρµάκων που αποτελείτο από δύο βασικές, παράλληλες, τυχαιοποιηµένες, “διπλές-τυφλές”, 
ελεγχόµενες µε placebo µελέτες. Αυτές οι δοκιµές διενεργήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι δεν λάµβαναν 
ταυτόχρονα θεραπεία µε αγωνιστές ντοπαµίνης και οι οποίοι είτε δεν είχαν λάβει ποτέ L-dopa είτε η 
προηγούµενη θεραπεία µε L-dopa ήταν ≤6 µήνες. Η κύρια αξιολόγηση αποτελέσµατος ήταν η 
βαθµολογία για το στοιχείο “ADL” (Activities of Daily Living – ∆ραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής) (Μέρος II) συν το στοιχείο “Motor Examination” (Κινητική εξέταση) (Μέρος III) της κλίµακας 
UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Ενοποιηµένη κλίµακα αξιολόγησης της νόσου 
του Parkinson).  
Η αποτελεσµατικότητα προσδιορίστηκε από την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία από την 
άποψη της βελτίωσης της ανταπόκρισης και των απόλυτων σηµείων στις βαθµολογίες των ADL και 
Motor Examination µαζί (UPDRS µέρος ΙΙ+ΙΙΙ).Σε µία “διπλή-τυφλή” µελέτη, 177 ασθενείς έλαβαν 
ροτιγοτίνη και 96 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση 
ροτιγοτίνης ή placebo σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h 
µέχρι τη µέγιστη δόση των 6 mg/24 h. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν στην 
ιδανική τους δοσολογία για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης στο 91% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 6 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 48% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη και στο 19% των ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά 29%, CI95% 
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18%, 39%, p<0,0001). Με τη ροτιγοτίνη, η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS 
(Μέρη II+III) ήταν -3,98 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 29,9 βαθµοί), ενώ στο σκέλος των ασθενών που 
έλαβαν placebo παρατηρήθηκε µια επιδείνωση 1,31 βαθµών (γραµµή αναφοράς 30,0 βαθµοί). Η 
διαφορά ήταν 5,28 βαθµοί και ήταν στατιστικά σηµαντική (p<0,0001). 
 
Σε µία δεύτερη “διπλή-τυφλή” µελέτη, 213 ασθενείς έλαβαν ροτιγοτίνη, 227 ασθενείς έλαβαν 
ropinirole και 117 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς 
δόση ροτιγοτίνης σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h µέχρι τη 
µέγιστη δόση των 8 mg/24 h για χρονικό διάστηµα 4 εβδοµάδων. Στην οµάδα ropinirole, οι ασθενείς 
τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση µέχρι τη µέγιστη δόση των 24 mg/ηµέρα για χρονικό 
διάστηµα 13 εβδοµάδων. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης, στο 92% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 8 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 52% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη, στο 68% των ασθενών που έλαβαν ropinirole και στο 30% των 
ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά ροτιγοτίνης έναντι placebo 21,7%, CI95% 11,1%, 32,4%, 
διαφορά ropinirole έναντι placebo 38,4%, CI95% 28,1%, 48,6%, διαφορά ropinirole έναντι ροτιγοτίνης 
16,6%, CI95% 7,6%, 25,7%). Η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS (Μέρη II+III) 
ήταν 6,83 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 33,2 βαθµοί) στο σκέλος ροτιγοτίνης, 10,78 βαθµοί στο σκέλος 
ropinirole (γραµµή αναφοράς 32,2 βαθµοί) και 2,33 βαθµοί στο σκέλος placebo (γραµµή αναφοράς 
31,3 βαθµοί). Όλες οι διαφορές µεταξύ των ενεργών θεραπειών και του placebo ήταν στατιστικά 
σηµαντικές. Η διαφορά στη δράση µεταξύ ropinirole και ροτιγοτίνης ήταν επίσης στατιστικά 
σηµαντική προς όφελος της ropinirole. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
Μετά την εφαρµογή, η ροτιγοτίνη απελευθερώνεται συνεχώς από το διαδερµικό έµπλαστρο και 
απορροφάται από το δέρµα. Συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης επιτυγχάνονται µετά από µία έως 
δύο ηµέρες χρήσης του εµπλάστρου και διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο µε εφαρµογή µία φορά 
ηµερησίως όπου ο ασθενής φέρει το έµπλαστρο για 24 ώρες. Η ροτιγοτίνη εµφανίζει φαρµακοκινητικό 
προφίλ ανάλογο της δόσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 2 mg/ηµερησίως (10 cm2) έως 
8 mg/ηµερησίως (40 cm2). 
 
Περίπου το 45% της δραστικής ουσίας του εµπλάστρου απελευθερώνεται στο δέρµα σε 24 ώρες. Η 
απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα µετά τη διαδερµική εφαρµογή είναι περίπου το 37%. 
 
Η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής του εµπλάστρου µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
διαφορές από µέρα σε µέρα στα επίπεδα στο πλάσµα. Οι διαφορές στη βιοδιαθεσιµότητα της 
ροτιγοτίνης κυµάνθηκαν από 1% (ισχίο έναντι κοιλιακής χώρας) έως 41% (ώµος έναντι µηρού). 
Εντούτοις, δεν υπάρχει ένδειξη σχετικής επίδρασης στο κλινικό αποτέλεσµα. 
 
Κατανοµή 
Η in vitro δέσµευση της ροτιγοτίνης στις πρωτεΐνες πλάσµατος είναι περίπου 92%. 
Ο εµφανής όγκος κατανοµής στους ανθρώπους είναι περίπου 84 l/kg. 
 
Μεταβολισµός 
Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται σε µεγάλο βαθµό. Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται µε N-απαλκυλίωση καθώς 
και µε άµεση και δευτερεύουσα σύζευξη. In vitro αποτελέσµατα δείχνουν ότι διαφορετικά ισόµορφα 
CYP είναι ικανά να καταλύουν τη N-απαλκυλίωση της ροτιγοτίνης. Οι κύριοι µεταβολίτες είναι θειικά 
και συζεύγµατα γλυκουρονιδίου της µητρικής ουσίας καθώς και N-απαλκυλ-µεταβολίτες, οι οποίοι 
είναι βιολογικά ανενεργοί. 
Οι πληροφορίες σχετικά µε τους µεταβολίτες δεν είναι ολοκληρωµένες. 
 
Απέκκριση 
Περίπου το 71% της δόσης ροτιγοτίνης απεκκρίνεται στα ούρα και ένα µικρότερο µέρος περίπου το 
23% απεκκρίνεται στα κόπρανα. 
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Η κάθαρση ροτιγοτίνης µετά από τη διαδερµική χορήγηση είναι περίπου 10 l/min και η ηµίσια ζωή 
απέκκρισής της είναι 5 έως 7 ώρες. 
 
Επειδή το έµπλαστρο χρησιµοποιείται διαδερµικά, δεν αναµένεται καµία επίδραση από τροφικές και 
γαστρεντερικές νόσους. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
Επειδή η θεραπεία µε το Neupro αρχίζει µε χαµηλή δόση και τιτλοποιείται σταδιακά σύµφωνα µε την 
κλινική ανοχή για τη λήψη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσµατος, δεν απαιτείται προσαρµογή 
της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία. 
Σε ασθενείς µε µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, δεν 
παρατηρήθηαν σχετικές αυξήσεις στα επίπεδα ροτιγοτίνης πλάσµατος. Το Neupro δεν διερευνήθηκε 
σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. 
Τα επίπεδα πλάσµατος των συζευγµάτων ροτιγοτίνης και των απαλκυλ-µεταβολιτών της αυξάνονται 
µε τη µειωµένη νεφρική λειτουργία. Εντούτοις, µια συνεισφορά αυτών των µεταβολιτών στα κλινικά 
αποτελέσµατα δεν είναι πιθανή. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων και µακροχρόνιας τοξικότητας, οι κύριες 
επιδράσεις σχετίστηκαν µε τις φαρµακοδυναµικές επιδράσεις των αγωνιστών της ντοπαµίνης και µε 
την επακόλουθη µείωση της έκκρισης προλακτίνης.  
Μετά από µία µεµονωµένη δόση ροτιγοτίνης, ήταν εµφανής η δέσµευση σε ιστούς µε περιεκτικότητα 
µελανίνης (δηλ. οφθαλµοί) σε έγχρωµους αρουραίους και πιθήκους, αλλά εξαλείφθηκε κατά τη 
διάρκεια των 14 ηµερών της περιόδου παρατήρησης. 
Παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς µέσω µικροσκοπίας µετάδοσης σε δόση ισότιµη µε 
5,6 φορές τη µέγιστη συνιστώµενη δόση για τους ανθρώπους βάσει mg/m2 σε µια 3µηνη µελέτη σε 
αλφικούς αρουραίους. Οι επιδράσεις ήταν εντονότερες στους θηλυκούς αρουραίους. Επιπρόσθετες 
µελέτες για την περαιτέρω αξιολόγηση της ειδικής παθολογίας δεν έχουν διενεργηθεί. ∆εν 
παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς κατά τη διάρκεια της ιστοπαθολογικής αξιολόγησης 
ρουτίνας των οφθαλµών σε καµία τοξικολογική µελέτη σε κανένα χρησιµοποιούµενο είδος. Το κατά 
πόσον αυτά τα ευρήµατα είναι σηµαντικά για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστό. 
Σε µια µελέτη καρκινογόνου δράσης, αρσενικοί αρουραίοι ανέπτυξαν όγκους κυττάρων του Leydig 
και υπερπλασία. Κακοήθεις όγκοι παρατηρήθηκαν κυρίως στη µήτρα θηλυκών αρουραίων µε µεσαία 
και υψηλή δόση. Αυτές οι µεταβολές είναι ευρέως γνωστές επιδράσεις των αγωνιστών ντοπαµίνης 
στους αρουραίους µετά από ισόβια θεραπεία και έχουν αξιολογηθεί ως µη σηµαντικές για τον 
άνθρωπο. 
Οι επιδράσεις της ροτιγοτίνης στην αναπαραγωγή διερευνήθηκαν στους αρουραίους, στα κουνέλια και 
στους ποντικούς. Η ροτιγοτίνη δεν είχε τερατογόνο δράση σε κανένα από τα τρία είδη, αλλά ήταν 
εµβρυοτοξική στους αρουραίους και στους ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα. Η ροτιγοτίνη 
δεν επηρέασε τη γονιµότητα στους αρσενικούς αρουραίους, αλλά µείωσε σαφώς τη γονιµότητα στους 
θηλυκούς αρουραίους και ποντικούς, λόγω των επιδράσεων στα επίπεδα προλακτίνης τα οποία είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά στα τρωκτικά. 
 
Η ροτιγοτίνη δεν προκάλεσε γονιδιακές µεταλλάξεις στη δοκιµασία Ames, αλλά έδειξε επιδράσεις 
στην in vitro ανάλυση λεµφώµατος ποντικών (Mouse Lymphoma Assay) µε µεταβολική ενεργοποίηση 
και ασθενέστερες επιδράσεις χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση. Αυτή η µεταλλαξιογόνος δράση θα 
µπορούσε να αποδοθεί στη ρήξη των χρωµοσωµάτων από τη ροτιγοτίνη. Αυτή η δράση δεν 
επιβεβαιώθηκε in vivo στη δοκιµασία µικροπυρήνα ποντικών (Mouse Micronucleus Test) και στη 
δοκιµασία µη προγραµµατισµένης σύνθεσης DNA αρουραίου (Unscheduled DNA Synthesis). Εφόσον 
λειτούργησε σχεδόν παράλληλα µε µια µειωµένη σχετική ολική αύξηση των κυττάρων, µπορεί να 
σχετίζεται µε µια κυτοτοξική δράση της ουσίας. Συνεπώς, η σηµασία της µίας θετικής in vitro 
δοκιµασίας µεταλλαξιογόνου δράσης δεν είναι γνωστή. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Υπόστρωµα: 
Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, κόκκινη 
χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη χρωστική 7). 
 
Αυτοκόλλητο στρώµα τύπου µήτρας:  
Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 
Povidone K90, 
Μεταδιθειώδες νάτριο (E223), 
Ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
 
Προστατευτική µεµβράνη: 
∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
2 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Αποκολλούµενος φακελλίσκος σε χάρτινο κουτί: Η µία πλευρά αποτελείται από συµπολυµερές 
αιθυλενίου (εσωτερικό στρώµα), φύλλο αλουµινίου, µεµβράνη πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας 
και χαρτί, ενώ η άλλη πλευρά αποτελείται από πολυαιθυλένιο (εσωτερικό στρώµα), αλουµίνιο, 
συµπολυµερές αιθυλενίου και χαρτί. 
 
Το κουτί περιέχει 7, 28 ή 100 διαδερµικά έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
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6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 
Μετά τη χρήση, το έµπλαστρο εξακολουθεί να περιέχει δραστική ουσία. Μετά την αφαίρεση, το 
χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο θα πρέπει να διπλώνεται στα δύο, µε την κολλητική πλευρά προς τα 
µέσα, έτσι ώστε το στρώµα µήτρας να µην είναι εκτεθειµένο, να τοποθετείται στον αρχικό 
φακελλίσκο και στη συνέχεια να απορρίπτεται σε µέρος που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα 
παιδιά. Κάθε έµπλαστρο που έχει ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις ή να επιστραφεί στο φαρµακείο. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ} 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
{MM/ΕΕΕΕ} 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 6 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 6 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 30 cm2 περιέχει 
13,5 mg ροτιγοτίνης.  
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
∆ιαδερµικό έµπλαστρο. 
Λεπτό, τύπου µήτρας, τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες, αποτελούµενο από τρία 
στρώµατα. Η εξωτερική πλευρά του υποστρώµατος έχει χρώµα µπεζ και φέρει τυπωµένη την 
επισήµανση Neupro 6 mg/24 h. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Neupro ενδείκνυται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς νόσου του 
Parkinson σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται µία φορά την ηµέρα. Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται περίπου 
την ίδια ώρα κάθε µέρα. Το έµπλαστρο παραµένει στο δέρµα για 24 ώρες, οπότε και αντικαθίσταται 
από ένα νέο έµπλαστρο σε διαφορετικό σηµείο εφαρµογής.  
 
Εάν ο ασθενής ξεχάσει να τοποθετήσει το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας ή εάν το 
έµπλαστρο αποκολληθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο έµπλαστρο για το υπόλοιπο της 
ηµέρας. 
 
∆οσολογία 
Οι συστάσεις δοσολογίας γίνονται σε ονοµαστική δόση. 
Μία ηµερήσια δόση θα πρέπει να ξεκινά αρχικά στα 2 mg/24 h και στη συνέχεια να αυξάνεται µε 
εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h µέχρι µια αποτελεσµατική δόση µέγιστης ισχύος 
8 mg/24 h. 
4 mg/24 h µπορεί να συνιστούν αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για τους 
περισσότερους ασθενείς, µια αποτελεσµατική δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων µε δόσεις 
των 6 mg/24 h ή 8 mg/24 h, αντίστοιχα. 
Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h. 
 
Ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια: ∆εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια έως 
µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή σε ασθενείς µε ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρειάζονται αιµοκάθαρση (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).  
 
Παιδιά και έφηβοι: Το Neupro δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους λόγω έλλειψης 
στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. 
 



25 

∆ιακοπή της θεραπείας 
Το Neupro θα πρέπει να διακόπτεται σταδιακά. Η ηµερήσια δόση θα πρέπει να µειωθεί σε βήµατα των 
2 mg/24 h µε µείωση της δόσης κατά προτίµηση κάθε δεύτερη µέρα, µέχρι την πλήρη διακοπή του 
Neupro (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Τρόπος χορήγησης 
Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό, στεγνό, άθικτο, υγιές δέρµα στην περιοχή της 
κοιλιακής χώρας, µηρού, ισχίου, λαγώνος, ώµου ή βραχίονα. Η επανατοποθέτηση στο ίδιο σηµείο 
εντός 14 ηµερών θα πρέπει να αποφεύγεται. Το Neupro δεν πρέπει να τοποθετείται σε δέρµα που είναι 
κόκκινο, ερεθισµένο ή µε βλάβες (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Χρήση και χειρισµός: 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε φακελλίσκο και θα πρέπει να τοποθετείται αµέσως µετά το 
άνοιγµα του φακελλίσκου. Το ένα ήµισυ της προστατευτικής µεµβράνης θα πρέπει να αφαιρείται και 
η κολλητική πλευρά θα πρέπει να τοποθετείται και να πιέζεται σταθερά στο δέρµα. Στη συνέχεια, το 
έµπλαστρο διπλώνεται προς τα πίσω και αφαιρείται το δεύτερο τµήµα της µεµβράνης. ∆εν θα πρέπει 
να αγγίζετε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου. Το έµπλαστρο θα πρέπει να πιέζεται προς τα κάτω 
σταθερά µε την παλάµη του χεριού για περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να κολλήσει καλά. 
 
Σε περίπτωση αποκόλλησης ενός εµπλάστρου, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο του διαστήµατος δοσολογίας των 24 ωρών.  
 
Το έµπλαστρο δεν θα πρέπει να τεµαχίζεται. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού ή καρδιοµετατροπή (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Αν ο ασθενής δεν ελέγχεται επαρκώς υπό θεραπεία µε ροτιγοτίνη, η αλλαγή σε άλλο αγωνιστή 
ντοπαµίνης µπορεί να επιφέρει πρόσθετη ωφέλεια (βλ. παράγραφο 5.1). 
 
Το υπόστρωµα του Neupro περιέχει αλουµίνιο. Προς αποφυγή δερµατικών εγκαυµάτων, το Neupro 
πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε απεικόνιση µαγνητικού 
συντονισµού (MRI) ή καρδιοµετατροπή. 
 
Οι αγωνιστές ντοπαµίνης είναι γνωστό ότι µειώνουν τη συστηµική ρύθµιση της πίεσης του αίµατος 
προκαλώντας υπόταση εξ αιτίας της στάσης /ορθοστατική υπόταση. Αυτά τα συµβάµατα 
παρατηρήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Neupro, ωστόσο, η εµφάνισή τους ήταν 
όµοια µε εκείνη στους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (placebo). 
Παρατηρήθηκε λιποθυµία σχετιζόµενη µε το Neupro σε ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο οι οποίοι δεν λάµβαναν θεραπεία µε L-dopa, αλλά επίσης στον ίδιο βαθµό και σε ασθενείς που 
λάµβαναν placebo. 
Συνιστάται η παρακολούθηση της πίεσης του αίµατος, ειδικά κατά την αρχή της θεραπείας, λόγω του 
γενικού κινδύνου ορθοστατικής υπότασης σχετιζόµενης µε την ντοπαµινεργική θεραπεία. 
 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία και έναρξη επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου, ειδικά σε ασθενείς µε 
νόσο του Parkinson. Έχει αναφερθεί αιφνίδιος ύπνος κατά τη διάρκεια των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων, σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς ενηµέρωση για προειδοποιητικά συµπτώµατα. Οι 
θεράποντες ιατροί θα πρέπει να διερευνούν διαρκώς τους ασθενείς για υπνηλία, καθώς οι ασθενείς 
ενδέχεται να µην αναγνωρίσουν τα συµπτώµατα νύστας ή υπνηλίας αν δεν ερωτηθούν σχετικά. 
Μείωση της δοσολογίας ή διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 
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Παρορµητικές διαταραχές, όπως παθολογικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα, αυξηµένη λίµπιντο, 
επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που 
λάµβαναν Neupro. 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, συµπτώµατα που παραπέµπουν στο νευροληπτικό 
κακοήθες σύνδροµο έχουν παρατηρηθεί µε απότοµη διακοπή της ντοπαµινεργικής θεραπείας. 
Συνεπώς, συνιστάται η σταδιακή έναρξη και διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Αναφέρθηκαν ψευδαισθήσεις, και οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για την πιθανότητα 
εµφάνισης ψευδαισθήσεων. 
 
Ινωτικές επιπλοκές: Περιπτώσεις οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης, πνευµονικές διηθήσεις, υπεζωκοτική 
εξίδρωση, υπεζωκοτική πάχυνση, περικαρδίτιδα και καρδιακή βαλβιδοπάθεια έχουν αναφερθεί σε 
ασθενείς που λάµβαναν θεραπεία µε ντοπαµινεργικούς παράγοντες προερχόµενους από την 
ερυσιβώδη ολύρα. Αν και αυτές οι επιπλοκές συνήθως υποχωρούν µε τη διακοπή του φαρµάκου, δεν 
συµβαίνει πάντοτε πλήρης υποχώρηση. 
Ενώ αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες πιστεύεται ότι σχετίζονται µε τη δοµή εργογραµµής αυτών των 
ουσιών, είναι άγνωστο εάν άλλοι, µη προερχόµενοι από την ερυσιβώδη ολύρα αγωνιστές της 
ντοπαµίνης είναι δυνατόν να τις προκαλέσουν. 
 
Νευροληπτικά χορηγούµενα ως αντιεµετικά δεν θα πρέπει να δίνονται σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αγωνιστές της ντοπαµίνης (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 
 
Συνιστάται οφθαλµολογική παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε περίπτωση που 
εµφανιστούν διαταραχές της όρασης. 
 
Η έκθεση σε υπερβολική θερµότητα (έντονο ηλιακό φως, θερµαντικά επιθέµατα και άλλες πηγές 
θερµότητας όπως σάουνα, ζεστό λουτρό) θα πρέπει να αποφεύγεται στην περιοχή του εµπλάστρου. 
 
Είναι δυνατόν να εµφανιστούν δερµατικές αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής, οι οποίες είναι 
συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση. Συνιστάται η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής σε 
καθηµερινή βάση (π.χ. από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή και από το άνω µέρος του σώµατος 
προς τα κάτω). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο σηµείο εφαρµογής εντός 14 ηµερών. Εάν 
εµφανιστούν στο σηµείο εφαρµογής αντιδράσεις οι οποίες διαρκούν για περισσότερο από λίγες ηµέρες 
ή είναι επίµονες, εάν παρατηρηθεί αύξηση στη σοβαρότητα ή εάν η δερµατική αντίδραση εξαπλωθεί 
εκτός του σηµείου εφαρµογής, θα πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση της ισορροπίας κινδύνου/ οφέλους 
για τον συγκεκριµένο ασθενή. 
Εάν υπάρχει δερµατικό εξάνθηµα ή ερεθισµός από το διαδερµικό σύστηµα, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η άµεση έκθεση της περιοχής στην ηλιακή ακτινοβολία µέχρι την επούλωση του δέρµατος. Η έκθεση 
θα µπορούσε να προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί γενικευµένη δερµατική αντίδραση (π.χ. αλλεργικό εξάνθηµα, 
συµπεριλαµβανοµένου ερυθηµατώδους, κηλιδώδους, βλατιδώδους εξανθήµατος ή κνησµού) 
σχετιζόµενη µε τη χρήση του Neupro, το Neupro πρέπει να διακοπεί. 
 
Συνιστάται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η οποία µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη κάθαρση ροτιγοτίνης. ∆εν έχει διερευνηθεί η χρήση του Neupro στη 
συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Μπορεί να απαιτείται µείωση της δόσης σε περίπτωση επιδείνωσης της 
ηπατικής ανεπάρκειας. Μη αναµενόµενη συσσώρευση των επιπέδων ροτιγοτίνης µπορεί επίσης να 
συµβεί σε περίπτωση οξείας επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2). 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη είναι ένας αγωνιστής της ντοπαµίνης, θεωρείται ότι οι ανταγωνιστές της 
ντοπαµίνης, όπως τα νευροληπτικά (π.χ. φαινοθειαζίνες, βουτυροφαινόνες, θειοξανθίνες) ή το 
metoclopramide, µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του Neupro, και η συγχορήγηση πρέπει 
να αποφεύγεται. Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, συνιστάται προσοχή όταν οι ασθενείς 
λαµβάνουν ηρεµιστικά φαρµακευτικά προϊόντα ή άλλους κατασταλτικούς παράγοντες του κεντρικού 
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νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) (π.χ. βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά) ή οινόπνευµα σε 
συνδυασµό µε τη ροτιγοτίνη. 
 
Η συγχορήγηση δραστικών ουσιών οι οποίες επάγουν ένζυµα (π.χ. ριφαµπικίνη, φαινοβαρβιτάλη, 
καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη, St John’s wort /Hypericum perforatum) δεν έχει διερευνηθεί. 
 
Η συγχορήγηση L-dopa και carbidopa µε τη ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική 
της ροτιγοτίνης, και η ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική της L-dopa και 
carbidopa. 
 
Αν και δεν ενδείκνυται σε συνδυασµό µε L-dopa για τη θεραπεία της νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο, σε περίπτωση συγχορήγησης, το Neupro ενδέχεται να ενισχύσει την ντοπαµινεργική 
ανεπιθύµητη ενέργεια της L-dopa και να προκαλέσει ή/και να επιδεινώσει προϋπάρχουσα δυσκινησία, 
όπως περιγράφεται για άλλους αγωνιστές της ντοπαµίνης. 
 
4.6 Κύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Neupro σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν 
κατέδειξαν τερατογόνο δράση σε αρουραίους και κουνέλια, αλλά παρατηρήθηκε εµβρυοτοξικότητα σε 
αρουραίους και ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόµενος 
κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστoς. Η ροτιγοτίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη µειώνει την έκκριση προλακτίνης στους ανθρώπους, αναµένεται αναστολή της 
γαλουχίας. Μελέτες σε αρουραίους κατέδειξαν ότι η ροτιγοτίνη ή/και ο(οι) µεταβολίτης(ες) της 
απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα. Εν απουσία δεδοµένων για τους ανθρώπους, η γαλουχία πρέπει να 
διακόπτεται. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Η ροτιγοτίνη µπορεί να έχει µείζονα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 
Οι ασθενείς που λαµβάνουν ροτιγοτίνη και παρουσιάζουν υπνηλία ή/και αιφνίδια επεισόδια ύπνου 
πρέπει να ενηµερωθούν ώστε να µην οδηγούν ή εµπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. χειρισµός 
µηχανών) όπου η µειωµένη εγρήγορση θα µπορούσε να θέσει τους ίδιους ή τρίτους σε κίνδυνο 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, µέχρι να υποχωρήσουν αυτά τα επανεµφανιζόµενα επεισόδια και η 
υπνηλία (βλ. επίσης παραγράφους 4.4 και 4.5). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Με βάση την ανάλυση συγκεντρωµένων κλινικών δοκιµών ελεγχόµενων µε placebo που 
συµπεριέλαβαν 649 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε Neupro και 289 ασθενείς στους οποίους 
χορηγήθηκε placebo, το 75,5% των ασθενών που έλαβαν Neupro και το 57,1% των ασθενών που 
έλαβαν placebo ανέφεραν τουλάχιστον µία αντίδραση. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, µπορεί να εµφανιστούν ντοπαµινεργικές ανεπιθύµητες αντιδράσεις όπως 
ναυτία και έµετος. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση και παροδικές, ακόµα και αν η 
θεραπεία συνεχιστεί. 
 
Άλλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο (Adverse Drug Reactions, ADR) οι οποίες 
αναφέρθηκαν σε περισσότερο από το 10% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε διαδερµικό 
έµπλαστρο Neupro είναι ζάλη, υπνηλία και αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής. 
 
Σε δοκιµές µε εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται 
στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών, το 40,4% των 396 ασθενών 
που χρησιµοποίησαν το διαδερµικό έµπλαστρο Neupro παρουσίασαν αντιδράσεις στο σηµείο 
εφαρµογής. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν στην πλειονότητα τους ήπιες ή µέτριες σε ένταση, 
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περιορίστηκαν στις περιοχές εφαρµογής και προκάλεσαν τη διακοπή της θεραπείας µε Neupro µόνο 
στο 7% όλων των ασθενών που έλαβαν Neupro. 
 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας καλύπτει τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο από όλες τις µελέτες σε 
ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο στάδιο. 
 

Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

∆ιαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

  υπερευαισθησία  

∆ιαταραχές του 
µεταβολισµού και 
της θρέψης 

 ανορεξία µειωµένη όρεξη  

Ψυχιατρικές 
διαταραχές 

 προσβολές ύπνουα 
(βλ. κεφάλαιο κάτω 
από τον πίνακα), 
ψευδαισθήσεις 
(συµπεριλ. οπτικές 
και ακουστικές), 
άγχος, αϋπνίαα, 
αφύσικα όνειραα 

κατάσταση 
σύγχυσης, 
διαταραχές του 
ύπνου, εφιάλτες 

ψυχωτική 
διαταραχή 
(συµπεριλ. 
παρανοειδής 
ψύχωση), αυξηµένη 
λίµπιντο (συµπεριλ. 
υπερσεξουαλικότη-
τα), παρορµητικές 
διαταραχές 
(συµπεριλ. 
παθολογικός 
τζόγος, 
παρορµητικές 
πράξεις) 

∆ιαταραχές του 
νευρικού 
συστήµατος 

υπνηλίαα, ζάληα πονοκέφαλοςa, 
ζάλη της στάσεως, 
δυσκινησία, 
ληθαργία 

µυϊκός τρόµος, 
διαταραχή της 
ισορροπίας, 
δυσγευσία, 
λιποθυµία, 
διαταραχή της 
προσοχής, 
παραισθησία, 
µειωµένη µνήµη, 
αγγειοπνευµονο-
γαστρική συγκοπή, 
απώλεια 
συνείδησης 

σπασµοί 

Οφθαλµικές 
διαταραχές (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

  διαταραχές της 
όρασης, φωτοψία, 
θολή όραση 
 

 

∆ιαταραχές του 
ωτός και του 
λαβυρίνθου 

  ίλιγγος (συµπεριλ. 
της θέσεως) 

 

Καρδιακές 
διαταραχές 

  αίσθηµα παλµών, 
αυξηµένη καρδιακή 
συχνότητα 
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Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

Αγγειακές 
διαταραχές 

 ορθοστατική 
υπόταση (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
υπέρταση 

υπόταση  

∆ιαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήµατος, του 
θώρακα και του 
µεσοθωρακίου 

 βήχαςα, λόξυγκαςα δύσπνοια  

∆ιαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήµατος 

ναυτίαα, έµετοςα δυσκοιλιότηταα, 
ξηροστοµίαα, 
διάρροια, 
δυσπεψίαα 

κοιλιακός πόνος, 
δυσφορία του 
στοµάχου  
 

 

∆ιαταραχές του 
ήπατος και των 
χοληφόρων 

  αυξηµένα ηπατικά 
ένζυµα (συµπεριλ. 
GGT, ALAT, 
ASAT) 

 

∆ιαταραχές του 
δέρµατος και του 
υποδόριου ιστού 

 υπεριδρωσίαα, 
ερύθηµαα, κνησµός 

εξάνθηµα 
(συµπεριλ. 
αλλεργικό, 
κηλιδώδες) (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
ερεθισµός του 
δέρµατος, 
εξάνθηµα, 
γενικευµένος 
κνησµός  

 

∆ιαταραχές του 
µυοσκελετικού 
συστήµατος και του 
συνδετικού ιστού 

  οίδηµα των 
αρθρώσεων 
 

 

∆ιαταραχές του 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος και του 
µαστού 

  δυσλειτουργία της 
στύσης 

 

Γενικές διαταραχές 
και καταστάσεις 
της οδού 
χορήγησης 

αντιδράσεις στο 
σηµείο εφαρµογήςα, 
(συµπεριλ. 
ερύθηµα, κνησµός, 
ερεθισµός, αίσθηµα 
καύσου, 
δερµατίτιδα, 
φλεγµονή, 
βλατίδες, κύστεις, 
πόνος) (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

περιφερικό οίδηµα, 
ασθενικές 
καταστάσεις 
(συµπεριλ. 
κόπωσηα, 
αδυναµία, 
κακοδιάθεση) 

αφύσικο αίσθηµα, 
µειωµένο βάρος, 
αφύσικο βάδισµα 
 

 
 

Κακώσεις, 
δηλητηριάσεις και 
επιπλοκές 
θεραπευτικών 
χειρισµών 

  πτώσεις  
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α Οι συγκεκριµένες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο αναφέρθηκαν στις συγκεντρωµένες ελεγχόµενες µε 
placebo δοκιµές τουλάχιστον 1% συχνότερα από ό,τι στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε placebo 

 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία, συµπεριλαµβανοµένης υπερβολικής υπνηλίας κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, “αιφνίδιος ύπνος” 
συνέβη κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκαλώντας αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα. Βλ. επίσης 
παραγράφους 4.4 και 4.7. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Οι πιθανότερες αντιδράσεις είναι εκείνες που σχετίζονται µε το φαρµακοδυναµικό προφίλ ενός 
αγωνιστή της ντοπαµίνης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ναυτία, έµετος, υπόταση, ακούσιες 
κινήσεις, ψευδαισθήσεις, σύγχυση, σπασµοί και άλλα σηµεία κεντρικής ντοπαµινεργικής διέγερσης. 
∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο για την περίπτωση υπερδοσολογίας αγωνιστών ντοπαµίνης. Σε 
περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, το(α) έµπλαστρο(α) πρέπει να αφαιρεθεί(ούν) αµέσως από τον 
ασθενή. Τα επίπεδα ροτιγοτίνης µειώνονται µετά από την αφαίρεση του εµπλάστρου. Πριν την πλήρη 
διακοπή της χρήσης ροτιγοτίνης, βλ. παράγραφο 4.2. 
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, συµπεριλαµβανοµένων της καρδιακής συχνότητας, 
του καρδιακού ρυθµού και της πίεσης του αίµατος. Επειδή η ροτιγοτίνη δεσµεύεται πλέον του 90% σε 
πρωτεΐνη, η αιµοκάθαρση δεν αναµένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. 
Η αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας µπορεί να απαιτεί γενικά υποστηρικτικά µέτρα για τη διατήρηση 
των ζωτικών παραµέτρων. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές της ντοπαµίνης, ροτιγοτίνη, κωδικός ATC: N04BC09 
 
Η ροτιγοτίνη είναι ένας µη εργολινικός αγωνιστής της ντοπαµίνης D3/D2/D1 για τη θεραπεία της 
νόσου του Parkinson. Θεωρείται ότι οφείλει την ευεργετική της επίδραση στην ενεργοποίηση των 
υποδοχέων D3, D2 και D1 του κερκοφόρου-κελύφους του φακοειδούς πυρήνα στον εγκέφαλο. 
Η ροτιγοτίνη µειώνει τα σηµεία και συµπτώµατα της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο.  
 
Κλινικές µελέτες 
Η αποτελεσµατικότητα του Neupro στην αντιµετώπιση των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς 
νόσου του Parkinson σε πρώιµο στάδιο αξιολογήθηκε σε ένα πολυεθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης 
φαρµάκων που αποτελείτο από δύο βασικές, παράλληλες, τυχαιοποιηµένες, “διπλές-τυφλές”, 
ελεγχόµενες µε placebo µελέτες. Αυτές οι δοκιµές διενεργήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι δεν λάµβαναν 
ταυτόχρονα θεραπεία µε αγωνιστές ντοπαµίνης και οι οποίοι είτε δεν είχαν λάβει ποτέ L-dopa είτε η 
προηγούµενη θεραπεία µε L-dopa ήταν ≤6 µήνες. Η κύρια αξιολόγηση αποτελέσµατος ήταν η 
βαθµολογία για το στοιχείο “ADL” (Activities of Daily Living – ∆ραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής) (Μέρος II) συν το στοιχείο “Motor Examination” (Κινητική εξέταση) (Μέρος III) της κλίµακας 
UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Ενοποιηµένη κλίµακα αξιολόγησης της νόσου 
του Parkinson).  
Η αποτελεσµατικότητα προσδιορίστηκε από την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία από την 
άποψη της βελτίωσης της ανταπόκρισης και των απόλυτων σηµείων στις βαθµολογίες των ADL και 
Motor Examination µαζί (UPDRS µέρος ΙΙ+ΙΙΙ).Σε µία “διπλή-τυφλή” µελέτη, 177 ασθενείς έλαβαν 
ροτιγοτίνη και 96 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση 
ροτιγοτίνης ή placebo σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h 
µέχρι τη µέγιστη δόση των 6 mg/24 h. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν στην 
ιδανική τους δοσολογία για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης στο 91% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 6 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 48% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη και στο 19% των ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά 29%, CI95% 
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18%, 39%, p<0,0001). Με τη ροτιγοτίνη, η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS 
(Μέρη II+III) ήταν -3,98 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 29,9 βαθµοί), ενώ στο σκέλος των ασθενών που 
έλαβαν placebo παρατηρήθηκε µια επιδείνωση 1,31 βαθµών (γραµµή αναφοράς 30,0 βαθµοί). Η 
διαφορά ήταν 5,28 βαθµοί και ήταν στατιστικά σηµαντική (p<0,0001). 
 
Σε µία δεύτερη “διπλή-τυφλή” µελέτη, 213 ασθενείς έλαβαν ροτιγοτίνη, 227 ασθενείς έλαβαν 
ropinirole και 117 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς 
δόση ροτιγοτίνης σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h µέχρι τη 
µέγιστη δόση των 8 mg/24 h για χρονικό διάστηµα 4 εβδοµάδων. Στην οµάδα ropinirole, οι ασθενείς 
τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση µέχρι τη µέγιστη δόση των 24 mg/ηµέρα για χρονικό 
διάστηµα 13 εβδοµάδων. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης, στο 92% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 8 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 52% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη, στο 68% των ασθενών που έλαβαν ropinirole και στο 30% των 
ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά ροτιγοτίνης έναντι placebo 21,7%, CI95% 11,1%, 32,4%, 
διαφορά ropinirole έναντι placebo 38,4%, CI95% 28,1%, 48,6%, διαφορά ropinirole έναντι ροτιγοτίνης 
16,6%, CI95% 7,6%, 25,7%). Η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS (Μέρη II+III) 
ήταν 6,83 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 33,2 βαθµοί) στο σκέλος ροτιγοτίνης, 10,78 βαθµοί στο σκέλος 
ropinirole (γραµµή αναφοράς 32,2 βαθµοί) και 2,33 βαθµοί στο σκέλος placebo (γραµµή αναφοράς 
31,3 βαθµοί). Όλες οι διαφορές µεταξύ των ενεργών θεραπειών και του placebo ήταν στατιστικά 
σηµαντικές. Η διαφορά στη δράση µεταξύ ropinirole και ροτιγοτίνης ήταν επίσης στατιστικά 
σηµαντική προς όφελος της ropinirole. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
Μετά την εφαρµογή, η ροτιγοτίνη απελευθερώνεται συνεχώς από το διαδερµικό έµπλαστρο και 
απορροφάται από το δέρµα. Συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης επιτυγχάνονται µετά από µία έως 
δύο ηµέρες χρήσης του εµπλάστρου και διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο µε εφαρµογή µία φορά 
ηµερησίως όπου ο ασθενής φέρει το έµπλαστρο για 24 ώρες. Η ροτιγοτίνη εµφανίζει φαρµακοκινητικό 
προφίλ ανάλογο της δόσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 2 mg/ηµερησίως (10 cm2) έως 
8 mg/ηµερησίως (40 cm2). 
 
Περίπου το 45% της δραστικής ουσίας του εµπλάστρου απελευθερώνεται στο δέρµα σε 24 ώρες. Η 
απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα µετά τη διαδερµική εφαρµογή είναι περίπου το 37%. 
 
Η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής του εµπλάστρου µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
διαφορές από µέρα σε µέρα στα επίπεδα στο πλάσµα. Οι διαφορές στη βιοδιαθεσιµότητα της 
ροτιγοτίνης κυµάνθηκαν από 1% (ισχίο έναντι κοιλιακής χώρας) έως 41% (ώµος έναντι µηρού). 
Εντούτοις, δεν υπάρχει ένδειξη σχετικής επίδρασης στο κλινικό αποτέλεσµα. 
 
Κατανοµή 
Η in vitro δέσµευση της ροτιγοτίνης στις πρωτεΐνες πλάσµατος είναι περίπου 92%. 
Ο εµφανής όγκος κατανοµής στους ανθρώπους είναι περίπου 84 l/kg. 
 
Μεταβολισµός 
Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται σε µεγάλο βαθµό. Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται µε N-απαλκυλίωση καθώς 
και µε άµεση και δευτερεύουσα σύζευξη. In vitro αποτελέσµατα δείχνουν ότι διαφορετικά ισόµορφα 
CYP είναι ικανά να καταλύουν τη N-απαλκυλίωση της ροτιγοτίνης. Οι κύριοι µεταβολίτες είναι θειικά 
και συζεύγµατα γλυκουρονιδίου της µητρικής ουσίας καθώς και N-απαλκυλ-µεταβολίτες, οι οποίοι 
είναι βιολογικά ανενεργοί. 
Οι πληροφορίες σχετικά µε τους µεταβολίτες δεν είναι ολοκληρωµένες. 
 
Απέκκριση 
Περίπου το 71% της δόσης ροτιγοτίνης απεκκρίνεται στα ούρα και ένα µικρότερο µέρος περίπου το 
23% απεκκρίνεται στα κόπρανα. 
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Η κάθαρση ροτιγοτίνης µετά από τη διαδερµική χορήγηση είναι περίπου 10 l/min και η ηµίσια ζωή 
απέκκρισής της είναι 5 έως 7 ώρες. 
 
Επειδή το έµπλαστρο χρησιµοποιείται διαδερµικά, δεν αναµένεται καµία επίδραση από τροφικές και 
γαστρεντερικές νόσους. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
Επειδή η θεραπεία µε το Neupro αρχίζει µε χαµηλή δόση και τιτλοποιείται σταδιακά σύµφωνα µε την 
κλινική ανοχή για τη λήψη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσµατος, δεν απαιτείται προσαρµογή 
της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία. 
Σε ασθενείς µε µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, δεν 
παρατηρήθηαν σχετικές αυξήσεις στα επίπεδα ροτιγοτίνης πλάσµατος. Το Neupro δεν διερευνήθηκε 
σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. 
Τα επίπεδα πλάσµατος των συζευγµάτων ροτιγοτίνης και των απαλκυλ-µεταβολιτών της αυξάνονται 
µε τη µειωµένη νεφρική λειτουργία. Εντούτοις, µια συνεισφορά αυτών των µεταβολιτών στα κλινικά 
αποτελέσµατα δεν είναι πιθανή. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων και µακροχρόνιας τοξικότητας, οι κύριες 
επιδράσεις σχετίστηκαν µε τις φαρµακοδυναµικές επιδράσεις των αγωνιστών της ντοπαµίνης και µε 
την επακόλουθη µείωση της έκκρισης προλακτίνης.  
Μετά από µία µεµονωµένη δόση ροτιγοτίνης, ήταν εµφανής η δέσµευση σε ιστούς µε περιεκτικότητα 
µελανίνης (δηλ. οφθαλµοί) σε έγχρωµους αρουραίους και πιθήκους, αλλά εξαλείφθηκε κατά τη 
διάρκεια των 14 ηµερών της περιόδου παρατήρησης. 
Παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς µέσω µικροσκοπίας µετάδοσης σε δόση ισότιµη µε 
5,6 φορές τη µέγιστη συνιστώµενη δόση για τους ανθρώπους βάσει mg/m2 σε µια 3µηνη µελέτη σε 
αλφικούς αρουραίους. Οι επιδράσεις ήταν εντονότερες στους θηλυκούς αρουραίους. Επιπρόσθετες 
µελέτες για την περαιτέρω αξιολόγηση της ειδικής παθολογίας δεν έχουν διενεργηθεί. ∆εν 
παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς κατά τη διάρκεια της ιστοπαθολογικής αξιολόγησης 
ρουτίνας των οφθαλµών σε καµία τοξικολογική µελέτη σε κανένα χρησιµοποιούµενο είδος. Το κατά 
πόσον αυτά τα ευρήµατα είναι σηµαντικά για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστό. 
Σε µια µελέτη καρκινογόνου δράσης, αρσενικοί αρουραίοι ανέπτυξαν όγκους κυττάρων του Leydig 
και υπερπλασία. Κακοήθεις όγκοι παρατηρήθηκαν κυρίως στη µήτρα θηλυκών αρουραίων µε µεσαία 
και υψηλή δόση. Αυτές οι µεταβολές είναι ευρέως γνωστές επιδράσεις των αγωνιστών ντοπαµίνης 
στους αρουραίους µετά από ισόβια θεραπεία και έχουν αξιολογηθεί ως µη σηµαντικές για τον 
άνθρωπο. 
Οι επιδράσεις της ροτιγοτίνης στην αναπαραγωγή διερευνήθηκαν στους αρουραίους, στα κουνέλια και 
στους ποντικούς. Η ροτιγοτίνη δεν είχε τερατογόνο δράση σε κανένα από τα τρία είδη, αλλά ήταν 
εµβρυοτοξική στους αρουραίους και στους ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα. Η ροτιγοτίνη 
δεν επηρέασε τη γονιµότητα στους αρσενικούς αρουραίους, αλλά µείωσε σαφώς τη γονιµότητα στους 
θηλυκούς αρουραίους και ποντικούς, λόγω των επιδράσεων στα επίπεδα προλακτίνης τα οποία είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά στα τρωκτικά. 
 
Η ροτιγοτίνη δεν προκάλεσε γονιδιακές µεταλλάξεις στη δοκιµασία Ames, αλλά έδειξε επιδράσεις 
στην in vitro ανάλυση λεµφώµατος ποντικών (Mouse Lymphoma Assay) µε µεταβολική ενεργοποίηση 
και ασθενέστερες επιδράσεις χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση. Αυτή η µεταλλαξιογόνος δράση θα 
µπορούσε να αποδοθεί στη ρήξη των χρωµοσωµάτων από τη ροτιγοτίνη. Αυτή η δράση δεν 
επιβεβαιώθηκε in vivo στη δοκιµασία µικροπυρήνα ποντικών (Mouse Micronucleus Test) και στη 
δοκιµασία µη προγραµµατισµένης σύνθεσης DNA αρουραίου (Unscheduled DNA Synthesis). Εφόσον 
λειτούργησε σχεδόν παράλληλα µε µια µειωµένη σχετική ολική αύξηση των κυττάρων, µπορεί να 
σχετίζεται µε µια κυτοτοξική δράση της ουσίας. Συνεπώς, η σηµασία της µίας θετικής in vitro 
δοκιµασίας µεταλλαξιογόνου δράσης δεν είναι γνωστή. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 



33 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Υπόστρωµα: 
Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, κόκκινη 
χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη χρωστική 7). 
 
Αυτοκόλλητο στρώµα τύπου µήτρας:  
Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 
Povidone K90, 
Μεταδιθειώδες νάτριο (E223), 
Ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
 
Προστατευτική µεµβράνη: 
∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
2 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Αποκολλούµενος φακελλίσκος σε χάρτινο κουτί: Η µία πλευρά αποτελείται από συµπολυµερές 
αιθυλενίου (εσωτερικό στρώµα), φύλλο αλουµινίου, µεµβράνη πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας 
και χαρτί, ενώ η άλλη πλευρά αποτελείται από πολυαιθυλένιο (εσωτερικό στρώµα), αλουµίνιο, 
συµπολυµερές αιθυλενίου και χαρτί. 
 
Το κουτί περιέχει 7, 28 ή 100 διαδερµικά έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 



34 

 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 
Μετά τη χρήση, το έµπλαστρο εξακολουθεί να περιέχει δραστική ουσία. Μετά την αφαίρεση, το 
χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο θα πρέπει να διπλώνεται στα δύο, µε την κολλητική πλευρά προς τα 
µέσα, έτσι ώστε το στρώµα µήτρας να µην είναι εκτεθειµένο, να τοποθετείται στον αρχικό 
φακελλίσκο και στη συνέχεια να απορρίπτεται σε µέρος που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα 
παιδιά. Κάθε έµπλαστρο που έχει ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις ή να επιστραφεί στο φαρµακείο. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ} 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
{MM/ΕΕΕΕ} 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 8 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 8 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 40 cm2 περιέχει 
18,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
∆ιαδερµικό έµπλαστρο. 
Λεπτό, τύπου µήτρας, τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες, αποτελούµενο από τρία 
στρώµατα. Η εξωτερική πλευρά του υποστρώµατος έχει χρώµα µπεζ και φέρει τυπωµένη την 
επισήµανση Neupro 8 mg/24 h. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Neupro ενδείκνυται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς νόσου του 
Parkinson σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται µία φορά την ηµέρα. Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται περίπου 
την ίδια ώρα κάθε µέρα. Το έµπλαστρο παραµένει στο δέρµα για 24 ώρες, οπότε και αντικαθίσταται 
από ένα νέο έµπλαστρο σε διαφορετικό σηµείο εφαρµογής.  
 
Εάν ο ασθενής ξεχάσει να τοποθετήσει το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας ή εάν το 
έµπλαστρο αποκολληθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο έµπλαστρο για το υπόλοιπο της 
ηµέρας. 
 
∆οσολογία 
Οι συστάσεις δοσολογίας γίνονται σε ονοµαστική δόση. 
Μία ηµερήσια δόση θα πρέπει να ξεκινά αρχικά στα 2 mg/24 h και στη συνέχεια να αυξάνεται µε 
εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h µέχρι µια αποτελεσµατική δόση µέγιστης ισχύος 
8 mg/24 h. 
4 mg/24 h µπορεί να συνιστούν αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για τους 
περισσότερους ασθενείς, µια αποτελεσµατική δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων µε δόσεις 
των 6 mg/24 h ή 8 mg/24 h, αντίστοιχα. 
Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h. 
 
Ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια: ∆εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια έως 
µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή σε ασθενείς µε ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρειάζονται αιµοκάθαρση (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).  
 
Παιδιά και έφηβοι: Το Neupro δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους λόγω έλλειψης 
στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. 
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∆ιακοπή της θεραπείας 
Το Neupro θα πρέπει να διακόπτεται σταδιακά. Η ηµερήσια δόση θα πρέπει να µειωθεί σε βήµατα των 
2 mg/24 h µε µείωση της δόσης κατά προτίµηση κάθε δεύτερη µέρα, µέχρι την πλήρη διακοπή του 
Neupro (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Τρόπος χορήγησης 
Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό, στεγνό, άθικτο, υγιές δέρµα στην περιοχή της 
κοιλιακής χώρας, µηρού, ισχίου, λαγώνος, ώµου ή βραχίονα. Η επανατοποθέτηση στο ίδιο σηµείο 
εντός 14 ηµερών θα πρέπει να αποφεύγεται. Το Neupro δεν πρέπει να τοποθετείται σε δέρµα που είναι 
κόκκινο, ερεθισµένο ή µε βλάβες (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Χρήση και χειρισµός: 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε φακελλίσκο και θα πρέπει να τοποθετείται αµέσως µετά το 
άνοιγµα του φακελλίσκου. Το ένα ήµισυ της προστατευτικής µεµβράνης θα πρέπει να αφαιρείται και 
η κολλητική πλευρά θα πρέπει να τοποθετείται και να πιέζεται σταθερά στο δέρµα. Στη συνέχεια, το 
έµπλαστρο διπλώνεται προς τα πίσω και αφαιρείται το δεύτερο τµήµα της µεµβράνης. ∆εν θα πρέπει 
να αγγίζετε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου. Το έµπλαστρο θα πρέπει να πιέζεται προς τα κάτω 
σταθερά µε την παλάµη του χεριού για περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να κολλήσει καλά. 
 
Σε περίπτωση αποκόλλησης ενός εµπλάστρου, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο του διαστήµατος δοσολογίας των 24 ωρών.  
 
Το έµπλαστρο δεν θα πρέπει να τεµαχίζεται. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού ή καρδιοµετατροπή (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Αν ο ασθενής δεν ελέγχεται επαρκώς υπό θεραπεία µε ροτιγοτίνη, η αλλαγή σε άλλο αγωνιστή 
ντοπαµίνης µπορεί να επιφέρει πρόσθετη ωφέλεια (βλ. παράγραφο 5.1). 
 
Το υπόστρωµα του Neupro περιέχει αλουµίνιο. Προς αποφυγή δερµατικών εγκαυµάτων, το Neupro 
πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε απεικόνιση µαγνητικού 
συντονισµού (MRI) ή καρδιοµετατροπή. 
 
Οι αγωνιστές ντοπαµίνης είναι γνωστό ότι µειώνουν τη συστηµική ρύθµιση της πίεσης του αίµατος 
προκαλώντας υπόταση εξ αιτίας της στάσης /ορθοστατική υπόταση. Αυτά τα συµβάµατα 
παρατηρήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Neupro, ωστόσο, η εµφάνισή τους ήταν 
όµοια µε εκείνη στους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (placebo). 
Παρατηρήθηκε λιποθυµία σχετιζόµενη µε το Neupro σε ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο οι οποίοι δεν λάµβαναν θεραπεία µε L-dopa, αλλά επίσης στον ίδιο βαθµό και σε ασθενείς που 
λάµβαναν placebo. 
Συνιστάται η παρακολούθηση της πίεσης του αίµατος, ειδικά κατά την αρχή της θεραπείας, λόγω του 
γενικού κινδύνου ορθοστατικής υπότασης σχετιζόµενης µε την ντοπαµινεργική θεραπεία. 
 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία και έναρξη επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου, ειδικά σε ασθενείς µε 
νόσο του Parkinson. Έχει αναφερθεί αιφνίδιος ύπνος κατά τη διάρκεια των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων, σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς ενηµέρωση για προειδοποιητικά συµπτώµατα. Οι 
θεράποντες ιατροί θα πρέπει να διερευνούν διαρκώς τους ασθενείς για υπνηλία, καθώς οι ασθενείς 
ενδέχεται να µην αναγνωρίσουν τα συµπτώµατα νύστας ή υπνηλίας αν δεν ερωτηθούν σχετικά. 
Μείωση της δοσολογίας ή διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 
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Παρορµητικές διαταραχές, όπως παθολογικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα, αυξηµένη λίµπιντο, 
επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που 
λάµβαναν Neupro. 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, συµπτώµατα που παραπέµπουν στο νευροληπτικό 
κακοήθες σύνδροµο έχουν παρατηρηθεί µε απότοµη διακοπή της ντοπαµινεργικής θεραπείας. 
Συνεπώς, συνιστάται η σταδιακή έναρξη και διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Αναφέρθηκαν ψευδαισθήσεις, και οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για την πιθανότητα 
εµφάνισης ψευδαισθήσεων. 
 
Ινωτικές επιπλοκές: Περιπτώσεις οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης, πνευµονικές διηθήσεις, υπεζωκοτική 
εξίδρωση, υπεζωκοτική πάχυνση, περικαρδίτιδα και καρδιακή βαλβιδοπάθεια έχουν αναφερθεί σε 
ασθενείς που λάµβαναν θεραπεία µε ντοπαµινεργικούς παράγοντες προερχόµενους από την 
ερυσιβώδη ολύρα. Αν και αυτές οι επιπλοκές συνήθως υποχωρούν µε τη διακοπή του φαρµάκου, δεν 
συµβαίνει πάντοτε πλήρης υποχώρηση. 
Ενώ αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες πιστεύεται ότι σχετίζονται µε τη δοµή εργογραµµής αυτών των 
ουσιών, είναι άγνωστο εάν άλλοι, µη προερχόµενοι από την ερυσιβώδη ολύρα αγωνιστές της 
ντοπαµίνης είναι δυνατόν να τις προκαλέσουν. 
 
Νευροληπτικά χορηγούµενα ως αντιεµετικά δεν θα πρέπει να δίνονται σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αγωνιστές της ντοπαµίνης (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 
 
Συνιστάται οφθαλµολογική παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε περίπτωση που 
εµφανιστούν διαταραχές της όρασης. 
 
Η έκθεση σε υπερβολική θερµότητα (έντονο ηλιακό φως, θερµαντικά επιθέµατα και άλλες πηγές 
θερµότητας όπως σάουνα, ζεστό λουτρό) θα πρέπει να αποφεύγεται στην περιοχή του εµπλάστρου. 
 
Είναι δυνατόν να εµφανιστούν δερµατικές αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής, οι οποίες είναι 
συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση. Συνιστάται η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής σε 
καθηµερινή βάση (π.χ. από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή και από το άνω µέρος του σώµατος 
προς τα κάτω). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο σηµείο εφαρµογής εντός 14 ηµερών. Εάν 
εµφανιστούν στο σηµείο εφαρµογής αντιδράσεις οι οποίες διαρκούν για περισσότερο από λίγες ηµέρες 
ή είναι επίµονες, εάν παρατηρηθεί αύξηση στη σοβαρότητα ή εάν η δερµατική αντίδραση εξαπλωθεί 
εκτός του σηµείου εφαρµογής, θα πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση της ισορροπίας κινδύνου/ οφέλους 
για τον συγκεκριµένο ασθενή. 
Εάν υπάρχει δερµατικό εξάνθηµα ή ερεθισµός από το διαδερµικό σύστηµα, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η άµεση έκθεση της περιοχής στην ηλιακή ακτινοβολία µέχρι την επούλωση του δέρµατος. Η έκθεση 
θα µπορούσε να προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί γενικευµένη δερµατική αντίδραση (π.χ. αλλεργικό εξάνθηµα, 
συµπεριλαµβανοµένου ερυθηµατώδους, κηλιδώδους, βλατιδώδους εξανθήµατος ή κνησµού) 
σχετιζόµενη µε τη χρήση του Neupro, το Neupro πρέπει να διακοπεί. 
 
Συνιστάται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η οποία µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη κάθαρση ροτιγοτίνης. ∆εν έχει διερευνηθεί η χρήση του Neupro στη 
συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Μπορεί να απαιτείται µείωση της δόσης σε περίπτωση επιδείνωσης της 
ηπατικής ανεπάρκειας. Μη αναµενόµενη συσσώρευση των επιπέδων ροτιγοτίνης µπορεί επίσης να 
συµβεί σε περίπτωση οξείας επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2). 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη είναι ένας αγωνιστής της ντοπαµίνης, θεωρείται ότι οι ανταγωνιστές της 
ντοπαµίνης, όπως τα νευροληπτικά (π.χ. φαινοθειαζίνες, βουτυροφαινόνες, θειοξανθίνες) ή το 
metoclopramide, µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του Neupro, και η συγχορήγηση πρέπει 
να αποφεύγεται. Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, συνιστάται προσοχή όταν οι ασθενείς 
λαµβάνουν ηρεµιστικά φαρµακευτικά προϊόντα ή άλλους κατασταλτικούς παράγοντες του κεντρικού 
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νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) (π.χ. βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά) ή οινόπνευµα σε 
συνδυασµό µε τη ροτιγοτίνη. 
 
Η συγχορήγηση δραστικών ουσιών οι οποίες επάγουν ένζυµα (π.χ. ριφαµπικίνη, φαινοβαρβιτάλη, 
καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη, St John’s wort /Hypericum perforatum) δεν έχει διερευνηθεί. 
 
Η συγχορήγηση L-dopa και carbidopa µε τη ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική 
της ροτιγοτίνης, και η ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική της L-dopa και 
carbidopa. 
 
Αν και δεν ενδείκνυται σε συνδυασµό µε L-dopa για τη θεραπεία της νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο, σε περίπτωση συγχορήγησης, το Neupro ενδέχεται να ενισχύσει την ντοπαµινεργική 
ανεπιθύµητη ενέργεια της L-dopa και να προκαλέσει ή/και να επιδεινώσει προϋπάρχουσα δυσκινησία, 
όπως περιγράφεται για άλλους αγωνιστές της ντοπαµίνης. 
 
4.6 Κύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Neupro σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν 
κατέδειξαν τερατογόνο δράση σε αρουραίους και κουνέλια, αλλά παρατηρήθηκε εµβρυοτοξικότητα σε 
αρουραίους και ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόµενος 
κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστoς. Η ροτιγοτίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη µειώνει την έκκριση προλακτίνης στους ανθρώπους, αναµένεται αναστολή της 
γαλουχίας. Μελέτες σε αρουραίους κατέδειξαν ότι η ροτιγοτίνη ή/και ο(οι) µεταβολίτης(ες) της 
απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα. Εν απουσία δεδοµένων για τους ανθρώπους, η γαλουχία πρέπει να 
διακόπτεται. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Η ροτιγοτίνη µπορεί να έχει µείζονα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 
Οι ασθενείς που λαµβάνουν ροτιγοτίνη και παρουσιάζουν υπνηλία ή/και αιφνίδια επεισόδια ύπνου 
πρέπει να ενηµερωθούν ώστε να µην οδηγούν ή εµπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. χειρισµός 
µηχανών) όπου η µειωµένη εγρήγορση θα µπορούσε να θέσει τους ίδιους ή τρίτους σε κίνδυνο 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, µέχρι να υποχωρήσουν αυτά τα επανεµφανιζόµενα επεισόδια και η 
υπνηλία (βλ. επίσης παραγράφους 4.4 και 4.5). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Με βάση την ανάλυση συγκεντρωµένων κλινικών δοκιµών ελεγχόµενων µε placebo που 
συµπεριέλαβαν 649 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε Neupro και 289 ασθενείς στους οποίους 
χορηγήθηκε placebo, το 75,5% των ασθενών που έλαβαν Neupro και το 57,1% των ασθενών που 
έλαβαν placebo ανέφεραν τουλάχιστον µία αντίδραση. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, µπορεί να εµφανιστούν ντοπαµινεργικές ανεπιθύµητες αντιδράσεις όπως 
ναυτία και έµετος. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση και παροδικές, ακόµα και αν η 
θεραπεία συνεχιστεί. 
 
Άλλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο (Adverse Drug Reactions, ADR) οι οποίες 
αναφέρθηκαν σε περισσότερο από το 10% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε διαδερµικό 
έµπλαστρο Neupro είναι ζάλη, υπνηλία και αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής. 
 
Σε δοκιµές µε εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται 
στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών, το 40,4% των 396 ασθενών 
που χρησιµοποίησαν το διαδερµικό έµπλαστρο Neupro παρουσίασαν αντιδράσεις στο σηµείο 
εφαρµογής. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν στην πλειονότητα τους ήπιες ή µέτριες σε ένταση, 
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περιορίστηκαν στις περιοχές εφαρµογής και προκάλεσαν τη διακοπή της θεραπείας µε Neupro µόνο 
στο 7% όλων των ασθενών που έλαβαν Neupro. 
 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας καλύπτει τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο από όλες τις µελέτες σε 
ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο στάδιο. 
 

Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

∆ιαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

  υπερευαισθησία  

∆ιαταραχές του 
µεταβολισµού και 
της θρέψης 

 ανορεξία µειωµένη όρεξη  

Ψυχιατρικές 
διαταραχές 

 προσβολές ύπνουα 
(βλ. κεφάλαιο κάτω 
από τον πίνακα), 
ψευδαισθήσεις 
(συµπεριλ. οπτικές 
και ακουστικές), 
άγχος, αϋπνίαα, 
αφύσικα όνειραα 

κατάσταση 
σύγχυσης, 
διαταραχές του 
ύπνου, εφιάλτες 

ψυχωτική 
διαταραχή 
(συµπεριλ. 
παρανοειδής 
ψύχωση), αυξηµένη 
λίµπιντο (συµπεριλ. 
υπερσεξουαλικότη-
τα), παρορµητικές 
διαταραχές 
(συµπεριλ. 
παθολογικός 
τζόγος, 
παρορµητικές 
πράξεις) 

∆ιαταραχές του 
νευρικού 
συστήµατος 

υπνηλίαα, ζάληα πονοκέφαλοςa, 
ζάλη της στάσεως, 
δυσκινησία, 
ληθαργία 

µυϊκός τρόµος, 
διαταραχή της 
ισορροπίας, 
δυσγευσία, 
λιποθυµία, 
διαταραχή της 
προσοχής, 
παραισθησία, 
µειωµένη µνήµη, 
αγγειοπνευµονο-
γαστρική συγκοπή, 
απώλεια 
συνείδησης 

σπασµοί 

Οφθαλµικές 
διαταραχές (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

  διαταραχές της 
όρασης, φωτοψία, 
θολή όραση 
 

 

∆ιαταραχές του 
ωτός και του 
λαβυρίνθου 

  ίλιγγος (συµπεριλ. 
της θέσεως) 

 

Καρδιακές 
διαταραχές 

  αίσθηµα παλµών, 
αυξηµένη καρδιακή 
συχνότητα 
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Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

Αγγειακές 
διαταραχές 

 ορθοστατική 
υπόταση (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
υπέρταση 

υπόταση  

∆ιαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήµατος, του 
θώρακα και του 
µεσοθωρακίου 

 βήχαςα, λόξυγκαςα δύσπνοια  

∆ιαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήµατος 

ναυτίαα, έµετοςα δυσκοιλιότηταα, 
ξηροστοµίαα, 
διάρροια, 
δυσπεψίαα 

κοιλιακός πόνος, 
δυσφορία του 
στοµάχου  
 

 

∆ιαταραχές του 
ήπατος και των 
χοληφόρων 

  αυξηµένα ηπατικά 
ένζυµα (συµπεριλ. 
GGT, ALAT, 
ASAT) 

 

∆ιαταραχές του 
δέρµατος και του 
υποδόριου ιστού 

 υπεριδρωσίαα, 
ερύθηµαα, κνησµός 

εξάνθηµα 
(συµπεριλ. 
αλλεργικό, 
κηλιδώδες) (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
ερεθισµός του 
δέρµατος, 
εξάνθηµα, 
γενικευµένος 
κνησµός  

 

∆ιαταραχές του 
µυοσκελετικού 
συστήµατος και του 
συνδετικού ιστού 

  οίδηµα των 
αρθρώσεων 
 

 

∆ιαταραχές του 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος και του 
µαστού 

  δυσλειτουργία της 
στύσης 

 

Γενικές διαταραχές 
και καταστάσεις 
της οδού 
χορήγησης 

αντιδράσεις στο 
σηµείο εφαρµογήςα, 
(συµπεριλ. 
ερύθηµα, κνησµός, 
ερεθισµός, αίσθηµα 
καύσου, 
δερµατίτιδα, 
φλεγµονή, 
βλατίδες, κύστεις, 
πόνος) (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

περιφερικό οίδηµα, 
ασθενικές 
καταστάσεις 
(συµπεριλ. 
κόπωσηα, 
αδυναµία, 
κακοδιάθεση) 

αφύσικο αίσθηµα, 
µειωµένο βάρος, 
αφύσικο βάδισµα 
 

 
 

Κακώσεις, 
δηλητηριάσεις και 
επιπλοκές 
θεραπευτικών 
χειρισµών 

  πτώσεις  
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α Οι συγκεκριµένες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο αναφέρθηκαν στις συγκεντρωµένες ελεγχόµενες µε 
placebo δοκιµές τουλάχιστον 1% συχνότερα από ό,τι στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε placebo 

 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία, συµπεριλαµβανοµένης υπερβολικής υπνηλίας κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, “αιφνίδιος ύπνος” 
συνέβη κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκαλώντας αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα. Βλ. επίσης 
παραγράφους 4.4 και 4.7. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Οι πιθανότερες αντιδράσεις είναι εκείνες που σχετίζονται µε το φαρµακοδυναµικό προφίλ ενός 
αγωνιστή της ντοπαµίνης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ναυτία, έµετος, υπόταση, ακούσιες 
κινήσεις, ψευδαισθήσεις, σύγχυση, σπασµοί και άλλα σηµεία κεντρικής ντοπαµινεργικής διέγερσης. 
∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο για την περίπτωση υπερδοσολογίας αγωνιστών ντοπαµίνης. Σε 
περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, το(α) έµπλαστρο(α) πρέπει να αφαιρεθεί(ούν) αµέσως από τον 
ασθενή. Τα επίπεδα ροτιγοτίνης µειώνονται µετά από την αφαίρεση του εµπλάστρου. Πριν την πλήρη 
διακοπή της χρήσης ροτιγοτίνης, βλ. παράγραφο 4.2. 
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, συµπεριλαµβανοµένων της καρδιακής συχνότητας, 
του καρδιακού ρυθµού και της πίεσης του αίµατος. Επειδή η ροτιγοτίνη δεσµεύεται πλέον του 90% σε 
πρωτεΐνη, η αιµοκάθαρση δεν αναµένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. 
Η αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας µπορεί να απαιτεί γενικά υποστηρικτικά µέτρα για τη διατήρηση 
των ζωτικών παραµέτρων. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές της ντοπαµίνης, ροτιγοτίνη, κωδικός ATC: N04BC09 
 
Η ροτιγοτίνη είναι ένας µη εργολινικός αγωνιστής της ντοπαµίνης D3/D2/D1 για τη θεραπεία της 
νόσου του Parkinson. Θεωρείται ότι οφείλει την ευεργετική της επίδραση στην ενεργοποίηση των 
υποδοχέων D3, D2 και D1 του κερκοφόρου-κελύφους του φακοειδούς πυρήνα στον εγκέφαλο. 
Η ροτιγοτίνη µειώνει τα σηµεία και συµπτώµατα της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο.  
 
Κλινικές µελέτες 
Η αποτελεσµατικότητα του Neupro στην αντιµετώπιση των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς 
νόσου του Parkinson σε πρώιµο στάδιο αξιολογήθηκε σε ένα πολυεθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης 
φαρµάκων που αποτελείτο από δύο βασικές, παράλληλες, τυχαιοποιηµένες, “διπλές-τυφλές”, 
ελεγχόµενες µε placebo µελέτες. Αυτές οι δοκιµές διενεργήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι δεν λάµβαναν 
ταυτόχρονα θεραπεία µε αγωνιστές ντοπαµίνης και οι οποίοι είτε δεν είχαν λάβει ποτέ L-dopa είτε η 
προηγούµενη θεραπεία µε L-dopa ήταν ≤6 µήνες. Η κύρια αξιολόγηση αποτελέσµατος ήταν η 
βαθµολογία για το στοιχείο “ADL” (Activities of Daily Living – ∆ραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής) (Μέρος II) συν το στοιχείο “Motor Examination” (Κινητική εξέταση) (Μέρος III) της κλίµακας 
UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Ενοποιηµένη κλίµακα αξιολόγησης της νόσου 
του Parkinson).  
Η αποτελεσµατικότητα προσδιορίστηκε από την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία από την 
άποψη της βελτίωσης της ανταπόκρισης και των απόλυτων σηµείων στις βαθµολογίες των ADL και 
Motor Examination µαζί (UPDRS µέρος ΙΙ+ΙΙΙ).Σε µία “διπλή-τυφλή” µελέτη, 177 ασθενείς έλαβαν 
ροτιγοτίνη και 96 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση 
ροτιγοτίνης ή placebo σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h 
µέχρι τη µέγιστη δόση των 6 mg/24 h. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν στην 
ιδανική τους δοσολογία για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης στο 91% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 6 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 48% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη και στο 19% των ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά 29%, CI95% 
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18%, 39%, p<0,0001). Με τη ροτιγοτίνη, η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS 
(Μέρη II+III) ήταν -3,98 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 29,9 βαθµοί), ενώ στο σκέλος των ασθενών που 
έλαβαν placebo παρατηρήθηκε µια επιδείνωση 1,31 βαθµών (γραµµή αναφοράς 30,0 βαθµοί). Η 
διαφορά ήταν 5,28 βαθµοί και ήταν στατιστικά σηµαντική (p<0,0001). 
 
Σε µία δεύτερη “διπλή-τυφλή” µελέτη, 213 ασθενείς έλαβαν ροτιγοτίνη, 227 ασθενείς έλαβαν 
ropinirole και 117 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς 
δόση ροτιγοτίνης σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h µέχρι τη 
µέγιστη δόση των 8 mg/24 h για χρονικό διάστηµα 4 εβδοµάδων. Στην οµάδα ropinirole, οι ασθενείς 
τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση µέχρι τη µέγιστη δόση των 24 mg/ηµέρα για χρονικό 
διάστηµα 13 εβδοµάδων. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης, στο 92% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 8 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 52% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη, στο 68% των ασθενών που έλαβαν ropinirole και στο 30% των 
ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά ροτιγοτίνης έναντι placebo 21,7%, CI95% 11,1%, 32,4%, 
διαφορά ropinirole έναντι placebo 38,4%, CI95% 28,1%, 48,6%, διαφορά ropinirole έναντι ροτιγοτίνης 
16,6%, CI95% 7,6%, 25,7%). Η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS (Μέρη II+III) 
ήταν 6,83 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 33,2 βαθµοί) στο σκέλος ροτιγοτίνης, 10,78 βαθµοί στο σκέλος 
ropinirole (γραµµή αναφοράς 32,2 βαθµοί) και 2,33 βαθµοί στο σκέλος placebo (γραµµή αναφοράς 
31,3 βαθµοί). Όλες οι διαφορές µεταξύ των ενεργών θεραπειών και του placebo ήταν στατιστικά 
σηµαντικές. Η διαφορά στη δράση µεταξύ ropinirole και ροτιγοτίνης ήταν επίσης στατιστικά 
σηµαντική προς όφελος της ropinirole. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
Μετά την εφαρµογή, η ροτιγοτίνη απελευθερώνεται συνεχώς από το διαδερµικό έµπλαστρο και 
απορροφάται από το δέρµα. Συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης επιτυγχάνονται µετά από µία έως 
δύο ηµέρες χρήσης του εµπλάστρου και διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο µε εφαρµογή µία φορά 
ηµερησίως όπου ο ασθενής φέρει το έµπλαστρο για 24 ώρες. Η ροτιγοτίνη εµφανίζει φαρµακοκινητικό 
προφίλ ανάλογο της δόσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 2 mg/ηµερησίως (10 cm2) έως 
8 mg/ηµερησίως (40 cm2). 
 
Περίπου το 45% της δραστικής ουσίας του εµπλάστρου απελευθερώνεται στο δέρµα σε 24 ώρες. Η 
απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα µετά τη διαδερµική εφαρµογή είναι περίπου το 37%. 
 
Η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής του εµπλάστρου µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
διαφορές από µέρα σε µέρα στα επίπεδα στο πλάσµα. Οι διαφορές στη βιοδιαθεσιµότητα της 
ροτιγοτίνης κυµάνθηκαν από 1% (ισχίο έναντι κοιλιακής χώρας) έως 41% (ώµος έναντι µηρού). 
Εντούτοις, δεν υπάρχει ένδειξη σχετικής επίδρασης στο κλινικό αποτέλεσµα. 
 
Κατανοµή 
Η in vitro δέσµευση της ροτιγοτίνης στις πρωτεΐνες πλάσµατος είναι περίπου 92%. 
Ο εµφανής όγκος κατανοµής στους ανθρώπους είναι περίπου 84 l/kg. 
 
Μεταβολισµός 
Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται σε µεγάλο βαθµό. Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται µε N-απαλκυλίωση καθώς 
και µε άµεση και δευτερεύουσα σύζευξη. In vitro αποτελέσµατα δείχνουν ότι διαφορετικά ισόµορφα 
CYP είναι ικανά να καταλύουν τη N-απαλκυλίωση της ροτιγοτίνης. Οι κύριοι µεταβολίτες είναι θειικά 
και συζεύγµατα γλυκουρονιδίου της µητρικής ουσίας καθώς και N-απαλκυλ-µεταβολίτες, οι οποίοι 
είναι βιολογικά ανενεργοί. 
Οι πληροφορίες σχετικά µε τους µεταβολίτες δεν είναι ολοκληρωµένες. 
 
Απέκκριση 
Περίπου το 71% της δόσης ροτιγοτίνης απεκκρίνεται στα ούρα και ένα µικρότερο µέρος περίπου το 
23% απεκκρίνεται στα κόπρανα. 
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Η κάθαρση ροτιγοτίνης µετά από τη διαδερµική χορήγηση είναι περίπου 10 l/min και η ηµίσια ζωή 
απέκκρισής της είναι 5 έως 7 ώρες. 
 
Επειδή το έµπλαστρο χρησιµοποιείται διαδερµικά, δεν αναµένεται καµία επίδραση από τροφικές και 
γαστρεντερικές νόσους. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
Επειδή η θεραπεία µε το Neupro αρχίζει µε χαµηλή δόση και τιτλοποιείται σταδιακά σύµφωνα µε την 
κλινική ανοχή για τη λήψη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσµατος, δεν απαιτείται προσαρµογή 
της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία. 
Σε ασθενείς µε µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, δεν 
παρατηρήθηαν σχετικές αυξήσεις στα επίπεδα ροτιγοτίνης πλάσµατος. Το Neupro δεν διερευνήθηκε 
σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. 
Τα επίπεδα πλάσµατος των συζευγµάτων ροτιγοτίνης και των απαλκυλ-µεταβολιτών της αυξάνονται 
µε τη µειωµένη νεφρική λειτουργία. Εντούτοις, µια συνεισφορά αυτών των µεταβολιτών στα κλινικά 
αποτελέσµατα δεν είναι πιθανή. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων και µακροχρόνιας τοξικότητας, οι κύριες 
επιδράσεις σχετίστηκαν µε τις φαρµακοδυναµικές επιδράσεις των αγωνιστών της ντοπαµίνης και µε 
την επακόλουθη µείωση της έκκρισης προλακτίνης.  
Μετά από µία µεµονωµένη δόση ροτιγοτίνης, ήταν εµφανής η δέσµευση σε ιστούς µε περιεκτικότητα 
µελανίνης (δηλ. οφθαλµοί) σε έγχρωµους αρουραίους και πιθήκους, αλλά εξαλείφθηκε κατά τη 
διάρκεια των 14 ηµερών της περιόδου παρατήρησης. 
Παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς µέσω µικροσκοπίας µετάδοσης σε δόση ισότιµη µε 
5,6 φορές τη µέγιστη συνιστώµενη δόση για τους ανθρώπους βάσει mg/m2 σε µια 3µηνη µελέτη σε 
αλφικούς αρουραίους. Οι επιδράσεις ήταν εντονότερες στους θηλυκούς αρουραίους. Επιπρόσθετες 
µελέτες για την περαιτέρω αξιολόγηση της ειδικής παθολογίας δεν έχουν διενεργηθεί. ∆εν 
παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς κατά τη διάρκεια της ιστοπαθολογικής αξιολόγησης 
ρουτίνας των οφθαλµών σε καµία τοξικολογική µελέτη σε κανένα χρησιµοποιούµενο είδος. Το κατά 
πόσον αυτά τα ευρήµατα είναι σηµαντικά για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστό. 
Σε µια µελέτη καρκινογόνου δράσης, αρσενικοί αρουραίοι ανέπτυξαν όγκους κυττάρων του Leydig 
και υπερπλασία. Κακοήθεις όγκοι παρατηρήθηκαν κυρίως στη µήτρα θηλυκών αρουραίων µε µεσαία 
και υψηλή δόση. Αυτές οι µεταβολές είναι ευρέως γνωστές επιδράσεις των αγωνιστών ντοπαµίνης 
στους αρουραίους µετά από ισόβια θεραπεία και έχουν αξιολογηθεί ως µη σηµαντικές για τον 
άνθρωπο. 
Οι επιδράσεις της ροτιγοτίνης στην αναπαραγωγή διερευνήθηκαν στους αρουραίους, στα κουνέλια και 
στους ποντικούς. Η ροτιγοτίνη δεν είχε τερατογόνο δράση σε κανένα από τα τρία είδη, αλλά ήταν 
εµβρυοτοξική στους αρουραίους και στους ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα. Η ροτιγοτίνη 
δεν επηρέασε τη γονιµότητα στους αρσενικούς αρουραίους, αλλά µείωσε σαφώς τη γονιµότητα στους 
θηλυκούς αρουραίους και ποντικούς, λόγω των επιδράσεων στα επίπεδα προλακτίνης τα οποία είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά στα τρωκτικά. 
 
Η ροτιγοτίνη δεν προκάλεσε γονιδιακές µεταλλάξεις στη δοκιµασία Ames, αλλά έδειξε επιδράσεις 
στην in vitro ανάλυση λεµφώµατος ποντικών (Mouse Lymphoma Assay) µε µεταβολική ενεργοποίηση 
και ασθενέστερες επιδράσεις χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση. Αυτή η µεταλλαξιογόνος δράση θα 
µπορούσε να αποδοθεί στη ρήξη των χρωµοσωµάτων από τη ροτιγοτίνη. Αυτή η δράση δεν 
επιβεβαιώθηκε in vivo στη δοκιµασία µικροπυρήνα ποντικών (Mouse Micronucleus Test) και στη 
δοκιµασία µη προγραµµατισµένης σύνθεσης DNA αρουραίου (Unscheduled DNA Synthesis). Εφόσον 
λειτούργησε σχεδόν παράλληλα µε µια µειωµένη σχετική ολική αύξηση των κυττάρων, µπορεί να 
σχετίζεται µε µια κυτοτοξική δράση της ουσίας. Συνεπώς, η σηµασία της µίας θετικής in vitro 
δοκιµασίας µεταλλαξιογόνου δράσης δεν είναι γνωστή. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Υπόστρωµα: 
Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, κόκκινη 
χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη χρωστική 7). 
 
Αυτοκόλλητο στρώµα τύπου µήτρας:  
Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 
Povidone K90, 
Μεταδιθειώδες νάτριο (E223), 
Ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
 
Προστατευτική µεµβράνη: 
∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
2 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Αποκολλούµενος φακελλίσκος σε χάρτινο κουτί: Η µία πλευρά αποτελείται από συµπολυµερές 
αιθυλενίου (εσωτερικό στρώµα), φύλλο αλουµινίου, µεµβράνη πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας 
και χαρτί, ενώ η άλλη πλευρά αποτελείται από πολυαιθυλένιο (εσωτερικό στρώµα), αλουµίνιο, 
συµπολυµερές αιθυλενίου και χαρτί. 
 
Το κουτί περιέχει 7, 28 ή 100 διαδερµικά έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
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6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 
Μετά τη χρήση, το έµπλαστρο εξακολουθεί να περιέχει δραστική ουσία. Μετά την αφαίρεση, το 
χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο θα πρέπει να διπλώνεται στα δύο, µε την κολλητική πλευρά προς τα 
µέσα, έτσι ώστε το στρώµα µήτρας να µην είναι εκτεθειµένο, να τοποθετείται στον αρχικό 
φακελλίσκο και στη συνέχεια να απορρίπτεται σε µέρος που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα 
παιδιά. Κάθε έµπλαστρο που έχει ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις ή να επιστραφεί στο φαρµακείο. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ} 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
{MM/ΕΕΕΕ} 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 
2 mg/24 h  
4 mg/24 h  
6 mg/24 h  
8 mg/24 h  
∆ιαδερµικό έµπλαστρο 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Neupro 2 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 2 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 10 cm2 περιέχει 
4,5 mg ροτιγοτίνης.  
 
Neupro 4 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 4 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 20 cm2 περιέχει 
9,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
Neupro 6 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 6 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 30 cm2 περιέχει 
13,5 mg ροτιγοτίνης.  
 
Neupro 8 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 8 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 40 cm2 περιέχει 
18,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
∆ιαδερµικό έµπλαστρο. 
Λεπτό, τύπου µήτρας, τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες, αποτελούµενο από τρία 
στρώµατα. Η εξωτερική πλευρά του υποστρώµατος έχει χρώµα µπεζ και φέρει τυπωµένη την 
επισήµανση Neupro 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h ή 8 mg/24 h. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Neupro ενδείκνυται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς νόσου του 
Parkinson σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται µία φορά την ηµέρα. Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται περίπου 
την ίδια ώρα κάθε µέρα. Το έµπλαστρο παραµένει στο δέρµα για 24 ώρες, οπότε και αντικαθίσταται 
από ένα νέο έµπλαστρο σε διαφορετικό σηµείο εφαρµογής.  
 
Εάν ο ασθενής ξεχάσει να τοποθετήσει το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας ή εάν το 
έµπλαστρο αποκολληθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο έµπλαστρο για το υπόλοιπο της 
ηµέρας. 
 
∆οσολογία 
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Οι συστάσεις δοσολογίας γίνονται σε ονοµαστική δόση. 
Μία ηµερήσια δόση θα πρέπει να ξεκινά αρχικά στα 2 mg/24 h και στη συνέχεια να αυξάνεται µε 
εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h µέχρι µια αποτελεσµατική δόση µέγιστης ισχύος 
8 mg/24 h. 
4 mg/24 h µπορεί να συνιστούν αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για τους 
περισσότερους ασθενείς, µια αποτελεσµατική δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων µε δόσεις 
των 6 mg/24 h ή 8 mg/24 h, αντίστοιχα. 
Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h. 
 
Το πακέτο έναρξης θεραπείας Neupro περιέχει 4 διαφορετικές συσκευασίες (µία για κάθε επίπεδο 
ισχύος) µε 7 έµπλαστρα η καθεµία, για τις πρώτες τέσσερις εβδοµάδες θεραπείας.  
Ανάλογα µε την ανταπόκριση του ασθενούς, µπορεί να µην είναι απαραίτητα όλα τα ακόλουθα 
δοσολογικά βήµατα. 
Κατά την πρώτη ηµέρα θεραπείας, ο ασθενής αρχίζει µε Neupro 2 mg/24 h. Κατά τη δεύτερη 
εβδοµάδα, ο ασθενής λαµβάνει Neupro 4 mg/24 h. Κατά την τρίτη εβδοµάδα, ο ασθενής λαµβάνει 
Neupro 6 mg/24 h και κατά τη διάρκεια της τέταρτης εβδοµάδας, Neupro 8 mg/24 h. Οι συσκευασίες 
επισηµαίνονται µε την ένδειξη “Εβδοµάδα 1 (2, 3 ή 4)”. 
 
Ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια: ∆εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια έως 
µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή σε ασθενείς µε ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρειάζονται αιµοκάθαρση (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).  
 
Παιδιά και έφηβοι: Το Neupro δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους λόγω έλλειψης 
στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. 
 
∆ιακοπή της θεραπείας 
Το Neupro θα πρέπει να διακόπτεται σταδιακά. Η ηµερήσια δόση θα πρέπει να µειωθεί σε βήµατα των 
2 mg/24 h µε µείωση της δόσης κατά προτίµηση κάθε δεύτερη µέρα, µέχρι την πλήρη διακοπή του 
Neupro (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Τρόπος χορήγησης 
Το έµπλαστρο θα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό, στεγνό, άθικτο, υγιές δέρµα στην περιοχή της 
κοιλιακής χώρας, µηρού, ισχίου, λαγώνος, ώµου ή βραχίονα. Η επανατοποθέτηση στο ίδιο σηµείο 
εντός 14 ηµερών θα πρέπει να αποφεύγεται. Το Neupro δεν πρέπει να τοποθετείται σε δέρµα που είναι 
κόκκινο, ερεθισµένο ή µε βλάβες (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Χρήση και χειρισµός: 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε φακελλίσκο και θα πρέπει να τοποθετείται αµέσως µετά το 
άνοιγµα του φακελλίσκου. Το ένα ήµισυ της προστατευτικής µεµβράνης θα πρέπει να αφαιρείται και 
η κολλητική πλευρά θα πρέπει να τοποθετείται και να πιέζεται σταθερά στο δέρµα. Στη συνέχεια, το 
έµπλαστρο διπλώνεται προς τα πίσω και αφαιρείται το δεύτερο τµήµα της µεµβράνης. ∆εν θα πρέπει 
να αγγίζετε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου. Το έµπλαστρο θα πρέπει να πιέζεται προς τα κάτω 
σταθερά µε την παλάµη του χεριού για περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να κολλήσει καλά. 
 
Σε περίπτωση αποκόλλησης ενός εµπλάστρου, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο του διαστήµατος δοσολογίας των 24 ωρών.  
 
Το έµπλαστρο δεν θα πρέπει να τεµαχίζεται. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού ή καρδιοµετατροπή (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
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Αν ο ασθενής δεν ελέγχεται επαρκώς υπό θεραπεία µε ροτιγοτίνη, η αλλαγή σε άλλο αγωνιστή 
ντοπαµίνης µπορεί να επιφέρει πρόσθετη ωφέλεια (βλ. παράγραφο 5.1). 
 
Το υπόστρωµα του Neupro περιέχει αλουµίνιο. Προς αποφυγή δερµατικών εγκαυµάτων, το Neupro 
πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε απεικόνιση µαγνητικού 
συντονισµού (MRI) ή καρδιοµετατροπή. 
 
Οι αγωνιστές ντοπαµίνης είναι γνωστό ότι µειώνουν τη συστηµική ρύθµιση της πίεσης του αίµατος 
προκαλώντας υπόταση εξ αιτίας της στάσης /ορθοστατική υπόταση. Αυτά τα συµβάµατα 
παρατηρήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Neupro, ωστόσο, η εµφάνισή τους ήταν 
όµοια µε εκείνη στους ασθενείς που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (placebo). 
Παρατηρήθηκε λιποθυµία σχετιζόµενη µε το Neupro σε ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο οι οποίοι δεν λάµβαναν θεραπεία µε L-dopa, αλλά επίσης στον ίδιο βαθµό και σε ασθενείς που 
λάµβαναν placebo. 
Συνιστάται η παρακολούθηση της πίεσης του αίµατος, ειδικά κατά την αρχή της θεραπείας, λόγω του 
γενικού κινδύνου ορθοστατικής υπότασης σχετιζόµενης µε την ντοπαµινεργική θεραπεία. 
 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία και έναρξη επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου, ειδικά σε ασθενείς µε 
νόσο του Parkinson. Έχει αναφερθεί αιφνίδιος ύπνος κατά τη διάρκεια των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων, σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς ενηµέρωση για προειδοποιητικά συµπτώµατα. Οι 
θεράποντες ιατροί θα πρέπει να διερευνούν διαρκώς τους ασθενείς για υπνηλία, καθώς οι ασθενείς 
ενδέχεται να µην αναγνωρίσουν τα συµπτώµατα νύστας ή υπνηλίας αν δεν ερωτηθούν σχετικά. 
Μείωση της δοσολογίας ή διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 
 
Παρορµητικές διαταραχές, όπως παθολογικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα, αυξηµένη λίµπιντο, 
επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που 
λάµβαναν Neupro. 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, συµπτώµατα που παραπέµπουν στο νευροληπτικό 
κακοήθες σύνδροµο έχουν παρατηρηθεί µε απότοµη διακοπή της ντοπαµινεργικής θεραπείας. 
Συνεπώς, συνιστάται η σταδιακή έναρξη και διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Αναφέρθηκαν ψευδαισθήσεις, και οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για την πιθανότητα 
εµφάνισης ψευδαισθήσεων. 
 
Ινωτικές επιπλοκές: Περιπτώσεις οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης, πνευµονικές διηθήσεις, υπεζωκοτική 
εξίδρωση, υπεζωκοτική πάχυνση, περικαρδίτιδα και καρδιακή βαλβιδοπάθεια έχουν αναφερθεί σε 
ασθενείς που λάµβαναν θεραπεία µε ντοπαµινεργικούς παράγοντες προερχόµενους από την 
ερυσιβώδη ολύρα. Αν και αυτές οι επιπλοκές συνήθως υποχωρούν µε τη διακοπή του φαρµάκου, δεν 
συµβαίνει πάντοτε πλήρης υποχώρηση. 
Ενώ αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες πιστεύεται ότι σχετίζονται µε τη δοµή εργογραµµής αυτών των 
ουσιών, είναι άγνωστο εάν άλλοι, µη προερχόµενοι από την ερυσιβώδη ολύρα αγωνιστές της 
ντοπαµίνης είναι δυνατόν να τις προκαλέσουν. 
 
Νευροληπτικά χορηγούµενα ως αντιεµετικά δεν θα πρέπει να δίνονται σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αγωνιστές της ντοπαµίνης (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 
 
Συνιστάται οφθαλµολογική παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε περίπτωση που 
εµφανιστούν διαταραχές της όρασης. 
 
Η έκθεση σε υπερβολική θερµότητα (έντονο ηλιακό φως, θερµαντικά επιθέµατα και άλλες πηγές 
θερµότητας όπως σάουνα, ζεστό λουτρό) θα πρέπει να αποφεύγεται στην περιοχή του εµπλάστρου. 
 
Είναι δυνατόν να εµφανιστούν δερµατικές αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής, οι οποίες είναι 
συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση. Συνιστάται η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής σε 
καθηµερινή βάση (π.χ. από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή και από το άνω µέρος του σώµατος 
προς τα κάτω). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο σηµείο εφαρµογής εντός 14 ηµερών. Εάν 
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εµφανιστούν στο σηµείο εφαρµογής αντιδράσεις οι οποίες διαρκούν για περισσότερο από λίγες ηµέρες 
ή είναι επίµονες, εάν παρατηρηθεί αύξηση στη σοβαρότητα ή εάν η δερµατική αντίδραση εξαπλωθεί 
εκτός του σηµείου εφαρµογής, θα πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση της ισορροπίας κινδύνου/ οφέλους 
για τον συγκεκριµένο ασθενή. 
Εάν υπάρχει δερµατικό εξάνθηµα ή ερεθισµός από το διαδερµικό σύστηµα, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η άµεση έκθεση της περιοχής στην ηλιακή ακτινοβολία µέχρι την επούλωση του δέρµατος. Η έκθεση 
θα µπορούσε να προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί γενικευµένη δερµατική αντίδραση (π.χ. αλλεργικό εξάνθηµα, 
συµπεριλαµβανοµένου ερυθηµατώδους, κηλιδώδους, βλατιδώδους εξανθήµατος ή κνησµού) 
σχετιζόµενη µε τη χρήση του Neupro, το Neupro πρέπει να διακοπεί. 
 
Συνιστάται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η οποία µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη κάθαρση ροτιγοτίνης. ∆εν έχει διερευνηθεί η χρήση του Neupro στη 
συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Μπορεί να απαιτείται µείωση της δόσης σε περίπτωση επιδείνωσης της 
ηπατικής ανεπάρκειας. Μη αναµενόµενη συσσώρευση των επιπέδων ροτιγοτίνης µπορεί επίσης να 
συµβεί σε περίπτωση οξείας επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2). 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη είναι ένας αγωνιστής της ντοπαµίνης, θεωρείται ότι οι ανταγωνιστές της 
ντοπαµίνης, όπως τα νευροληπτικά (π.χ. φαινοθειαζίνες, βουτυροφαινόνες, θειοξανθίνες) ή το 
metoclopramide, µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του Neupro, και η συγχορήγηση πρέπει 
να αποφεύγεται. Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, συνιστάται προσοχή όταν οι ασθενείς 
λαµβάνουν ηρεµιστικά φαρµακευτικά προϊόντα ή άλλους κατασταλτικούς παράγοντες του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) (π.χ. βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά) ή οινόπνευµα σε 
συνδυασµό µε τη ροτιγοτίνη. 
 
Η συγχορήγηση δραστικών ουσιών οι οποίες επάγουν ένζυµα (π.χ. ριφαµπικίνη, φαινοβαρβιτάλη, 
καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη, St John’s wort /Hypericum perforatum) δεν έχει διερευνηθεί. 
 
Η συγχορήγηση L-dopa και carbidopa µε τη ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική 
της ροτιγοτίνης, και η ροτιγοτίνη δεν είχε καµία επίδραση στη φαρµακοκινητική της L-dopa και 
carbidopa. 
 
Αν και δεν ενδείκνυται σε συνδυασµό µε L-dopa για τη θεραπεία της νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο, σε περίπτωση συγχορήγησης, το Neupro ενδέχεται να ενισχύσει την ντοπαµινεργική 
ανεπιθύµητη ενέργεια της L-dopa και να προκαλέσει ή/και να επιδεινώσει προϋπάρχουσα δυσκινησία, 
όπως περιγράφεται για άλλους αγωνιστές της ντοπαµίνης. 
 
4.6 Κύηση και γαλουχία 
 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Neupro σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν 
κατέδειξαν τερατογόνο δράση σε αρουραίους και κουνέλια, αλλά παρατηρήθηκε εµβρυοτοξικότητα σε 
αρουραίους και ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόµενος 
κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστoς. Η ροτιγοτίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη µειώνει την έκκριση προλακτίνης στους ανθρώπους, αναµένεται αναστολή της 
γαλουχίας. Μελέτες σε αρουραίους κατέδειξαν ότι η ροτιγοτίνη ή/και ο(οι) µεταβολίτης(ες) της 
απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα. Εν απουσία δεδοµένων για τους ανθρώπους, η γαλουχία πρέπει να 
διακόπτεται. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Η ροτιγοτίνη µπορεί να έχει µείζονα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 
Οι ασθενείς που λαµβάνουν ροτιγοτίνη και παρουσιάζουν υπνηλία ή/και αιφνίδια επεισόδια ύπνου 
πρέπει να ενηµερωθούν ώστε να µην οδηγούν ή εµπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. χειρισµός 



50 

µηχανών) όπου η µειωµένη εγρήγορση θα µπορούσε να θέσει τους ίδιους ή τρίτους σε κίνδυνο 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, µέχρι να υποχωρήσουν αυτά τα επανεµφανιζόµενα επεισόδια και η 
υπνηλία (βλ. επίσης παραγράφους 4.4 και 4.5). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Με βάση την ανάλυση συγκεντρωµένων κλινικών δοκιµών ελεγχόµενων µε placebo που 
συµπεριέλαβαν 649 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε Neupro και 289 ασθενείς στους οποίους 
χορηγήθηκε placebo, το 75,5% των ασθενών που έλαβαν Neupro και το 57,1% των ασθενών που 
έλαβαν placebo ανέφεραν τουλάχιστον µία αντίδραση. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, µπορεί να εµφανιστούν ντοπαµινεργικές ανεπιθύµητες αντιδράσεις όπως 
ναυτία και έµετος. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες σε ένταση και παροδικές, ακόµα και αν η 
θεραπεία συνεχιστεί. 
 
Άλλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο (Adverse Drug Reactions, ADR) οι οποίες 
αναφέρθηκαν σε περισσότερο από το 10% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε διαδερµικό 
έµπλαστρο Neupro είναι ζάλη, υπνηλία και αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής. 
 
Σε δοκιµές µε εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται 
στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών, το 40,4% των 396 ασθενών 
που χρησιµοποίησαν το διαδερµικό έµπλαστρο Neupro παρουσίασαν αντιδράσεις στο σηµείο 
εφαρµογής. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν στην πλειονότητα τους ήπιες ή µέτριες σε ένταση, 
περιορίστηκαν στις περιοχές εφαρµογής και προκάλεσαν τη διακοπή της θεραπείας µε Neupro µόνο 
στο 7% όλων των ασθενών που έλαβαν Neupro. 
 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας καλύπτει τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο από όλες τις µελέτες σε 
ασθενείς µε νόσο του Parkinson σε πρώιµο στάδιο. 
 

Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

∆ιαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

  υπερευαισθησία  

∆ιαταραχές του 
µεταβολισµού και 
της θρέψης 

 ανορεξία µειωµένη όρεξη  

Ψυχιατρικές 
διαταραχές 

 προσβολές ύπνουα 
(βλ. κεφάλαιο κάτω 
από τον πίνακα), 
ψευδαισθήσεις 
(συµπεριλ. οπτικές 
και ακουστικές), 
άγχος, αϋπνίαα, 
αφύσικα όνειραα 

κατάσταση 
σύγχυσης, 
διαταραχές του 
ύπνου, εφιάλτες 

ψυχωτική 
διαταραχή 
(συµπεριλ. 
παρανοειδής 
ψύχωση), αυξηµένη 
λίµπιντο (συµπεριλ. 
υπερσεξουαλικότη-
τα), παρορµητικές 
διαταραχές 
(συµπεριλ. 
παθολογικός 
τζόγος, 
παρορµητικές 
πράξεις) 
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Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

∆ιαταραχές του 
νευρικού 
συστήµατος 

υπνηλίαα, ζάληα πονοκέφαλοςa, 
ζάλη της στάσεως, 
δυσκινησία, 
ληθαργία 

µυϊκός τρόµος, 
διαταραχή της 
ισορροπίας, 
δυσγευσία, 
λιποθυµία, 
διαταραχή της 
προσοχής, 
παραισθησία, 
µειωµένη µνήµη, 
αγγειοπνευµονο-
γαστρική συγκοπή, 
απώλεια 
συνείδησης 

σπασµοί 

Οφθαλµικές 
διαταραχές (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

  διαταραχές της 
όρασης, φωτοψία, 
θολή όραση 
 

 

∆ιαταραχές του 
ωτός και του 
λαβυρίνθου 

  ίλιγγος (συµπεριλ. 
της θέσεως) 

 

Καρδιακές 
διαταραχές 

  αίσθηµα παλµών, 
αυξηµένη καρδιακή 
συχνότητα 

 

Αγγειακές 
διαταραχές 

 ορθοστατική 
υπόταση (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
υπέρταση 

υπόταση  

∆ιαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήµατος, του 
θώρακα και του 
µεσοθωρακίου 

 βήχαςα, λόξυγκαςα δύσπνοια  

∆ιαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήµατος 

ναυτίαα, έµετοςα δυσκοιλιότηταα, 
ξηροστοµίαα, 
διάρροια, 
δυσπεψίαα 

κοιλιακός πόνος, 
δυσφορία του 
στοµάχου  
 

 

∆ιαταραχές του 
ήπατος και των 
χοληφόρων 

  αυξηµένα ηπατικά 
ένζυµα (συµπεριλ. 
GGT, ALAT, 
ASAT) 

 

∆ιαταραχές του 
δέρµατος και του 
υποδόριου ιστού 

 υπεριδρωσίαα, 
ερύθηµαα, κνησµός 

εξάνθηµα 
(συµπεριλ. 
αλλεργικό, 
κηλιδώδες) (βλ. 
παράγραφο 4.4), 
ερεθισµός του 
δέρµατος, 
εξάνθηµα, 
γενικευµένος 
κνησµός  

 

∆ιαταραχές του 
µυοσκελετικού 

  οίδηµα των 
αρθρώσεων 
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Κατηγορία 
συστήµατος/ 

οργάνου σύµφωνα 
µε τη MedDRA 

Πολύ συχνές 
>1/10 

Συχνές 
>1/100, <1/10 

Όχι συχνές 
>1/1.000, <1/100 

Σπάνιες 
>1/10.000, 
<1/1.000 

συστήµατος και του 
συνδετικού ιστού 

 

∆ιαταραχές του 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος και του 
µαστού 

  δυσλειτουργία της 
στύσης 

 

Γενικές διαταραχές 
και καταστάσεις 
της οδού 
χορήγησης 

αντιδράσεις στο 
σηµείο εφαρµογήςα, 
(συµπεριλ. 
ερύθηµα, κνησµός, 
ερεθισµός, αίσθηµα 
καύσου, 
δερµατίτιδα, 
φλεγµονή, 
βλατίδες, κύστεις, 
πόνος) (βλ. 
παράγραφο 4.4) 

περιφερικό οίδηµα, 
ασθενικές 
καταστάσεις 
(συµπεριλ. 
κόπωσηα, 
αδυναµία, 
κακοδιάθεση) 

αφύσικο αίσθηµα, 
µειωµένο βάρος, 
αφύσικο βάδισµα 
 

 
 

Κακώσεις, 
δηλητηριάσεις και 
επιπλοκές 
θεραπευτικών 
χειρισµών 

  πτώσεις  

α Οι συγκεκριµένες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στο φάρµακο αναφέρθηκαν στις συγκεντρωµένες ελεγχόµενες µε 
placebo δοκιµές τουλάχιστον 1% συχνότερα από ό,τι στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε placebo 

 
Το Neupro έχει συσχετιστεί µε υπνηλία, συµπεριλαµβανοµένης υπερβολικής υπνηλίας κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και επεισοδίων αιφνίδιου ύπνου. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, “αιφνίδιος ύπνος” 
συνέβη κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκαλώντας αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα. Βλ. επίσης 
παραγράφους 4.4 και 4.7. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Οι πιθανότερες αντιδράσεις είναι εκείνες που σχετίζονται µε το φαρµακοδυναµικό προφίλ ενός 
αγωνιστή της ντοπαµίνης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ναυτία, έµετος, υπόταση, ακούσιες 
κινήσεις, ψευδαισθήσεις, σύγχυση, σπασµοί και άλλα σηµεία κεντρικής ντοπαµινεργικής διέγερσης. 
∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο για την περίπτωση υπερδοσολογίας αγωνιστών ντοπαµίνης. Σε 
περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, το(α) έµπλαστρο(α) πρέπει να αφαιρεθεί(ούν) αµέσως από τον 
ασθενή. Τα επίπεδα ροτιγοτίνης µειώνονται µετά από την αφαίρεση του εµπλάστρου. Πριν την πλήρη 
διακοπή της χρήσης ροτιγοτίνης, βλ. παράγραφο 4.2. 
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, συµπεριλαµβανοµένων της καρδιακής συχνότητας, 
του καρδιακού ρυθµού και της πίεσης του αίµατος. Επειδή η ροτιγοτίνη δεσµεύεται πλέον του 90% σε 
πρωτεΐνη, η αιµοκάθαρση δεν αναµένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. 
Η αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας µπορεί να απαιτεί γενικά υποστηρικτικά µέτρα για τη διατήρηση 
των ζωτικών παραµέτρων. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές της ντοπαµίνης, ροτιγοτίνη, κωδικός ATC: N04BC09 
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Η ροτιγοτίνη είναι ένας µη εργολινικός αγωνιστής της ντοπαµίνης D3/D2/D1 για τη θεραπεία της 
νόσου του Parkinson. Θεωρείται ότι οφείλει την ευεργετική της επίδραση στην ενεργοποίηση των 
υποδοχέων D3, D2 και D1 του κερκοφόρου-κελύφους του φακοειδούς πυρήνα στον εγκέφαλο. 
Η ροτιγοτίνη µειώνει τα σηµεία και συµπτώµατα της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson σε πρώιµο 
στάδιο.  
 
Κλινικές µελέτες 
Η αποτελεσµατικότητα του Neupro στην αντιµετώπιση των σηµείων και συµπτωµάτων της ιδιοπαθούς 
νόσου του Parkinson σε πρώιµο στάδιο αξιολογήθηκε σε ένα πολυεθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης 
φαρµάκων που αποτελείτο από δύο βασικές, παράλληλες, τυχαιοποιηµένες, “διπλές-τυφλές”, 
ελεγχόµενες µε placebo µελέτες. Αυτές οι δοκιµές διενεργήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι δεν λάµβαναν 
ταυτόχρονα θεραπεία µε αγωνιστές ντοπαµίνης και οι οποίοι είτε δεν είχαν λάβει ποτέ L-dopa είτε η 
προηγούµενη θεραπεία µε L-dopa ήταν ≤6 µήνες. Η κύρια αξιολόγηση αποτελέσµατος ήταν η 
βαθµολογία για το στοιχείο “ADL” (Activities of Daily Living – ∆ραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής) (Μέρος II) συν το στοιχείο “Motor Examination” (Κινητική εξέταση) (Μέρος III) της κλίµακας 
UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Ενοποιηµένη κλίµακα αξιολόγησης της νόσου 
του Parkinson).  
Η αποτελεσµατικότητα προσδιορίστηκε από την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία από την 
άποψη της βελτίωσης της ανταπόκρισης και των απόλυτων σηµείων στις βαθµολογίες των ADL και 
Motor Examination µαζί (UPDRS µέρος ΙΙ+ΙΙΙ).Σε µία “διπλή-τυφλή” µελέτη, 177 ασθενείς έλαβαν 
ροτιγοτίνη και 96 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση 
ροτιγοτίνης ή placebo σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h 
µέχρι τη µέγιστη δόση των 6 mg/24 h. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν στην 
ιδανική τους δοσολογία για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης στο 91% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 6 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 48% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη και στο 19% των ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά 29%, CI95% 
18%, 39%, p<0,0001). Με τη ροτιγοτίνη, η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS 
(Μέρη II+III) ήταν -3,98 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 29,9 βαθµοί), ενώ στο σκέλος των ασθενών που 
έλαβαν placebo παρατηρήθηκε µια επιδείνωση 1,31 βαθµών (γραµµή αναφοράς 30,0 βαθµοί). Η 
διαφορά ήταν 5,28 βαθµοί και ήταν στατιστικά σηµαντική (p<0,0001). 
 
Σε µία δεύτερη “διπλή-τυφλή” µελέτη, 213 ασθενείς έλαβαν ροτιγοτίνη, 227 ασθενείς έλαβαν 
ropinirole και 117 ασθενείς έλαβαν placebo. Οι ασθενείς τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς 
δόση ροτιγοτίνης σε εβδοµαδιαίες προσαυξήσεις των 2 mg/24 h αρχίζοντας από τα 2 mg/24 h µέχρι τη 
µέγιστη δόση των 8 mg/24 h για χρονικό διάστηµα 4 εβδοµάδων. Στην οµάδα ropinirole, οι ασθενείς 
τιτλοποιήθηκαν στην ιδανική γι’ αυτούς δόση µέχρι τη µέγιστη δόση των 24 mg/ηµέρα για χρονικό 
διάστηµα 13 εβδοµάδων. Οι ασθενείς σε κάθε οµάδα θεραπείας διατηρήθηκαν για 6 µήνες. 
Στο τέλος της θεραπείας διατήρησης, στο 92% των ασθενών στο σκέλος ροτιγοτίνης, η ιδανική δόση 
ήταν η µέγιστη επιτρεπτή δόση, δηλ. 8 mg/24 h. Μια βελτίωση 20% παρατηρήθηκε στο 52% των 
ασθενών που έλαβαν ροτιγοτίνη, στο 68% των ασθενών που έλαβαν ropinirole και στο 30% των 
ασθενών που έλαβαν placebo (∆ιαφορά ροτιγοτίνης έναντι placebo 21,7%, CI95% 11,1%, 32,4%, 
διαφορά ropinirole έναντι placebo 38,4%, CI95% 28,1%, 48,6%, διαφορά ropinirole έναντι ροτιγοτίνης 
16,6%, CI95% 7,6%, 25,7%). Η µέση βελτίωση στη βαθµολογία της κλίµακας UPDRS (Μέρη II+III) 
ήταν 6,83 βαθµοί (γραµµή αναφοράς 33,2 βαθµοί) στο σκέλος ροτιγοτίνης, 10,78 βαθµοί στο σκέλος 
ropinirole (γραµµή αναφοράς 32,2 βαθµοί) και 2,33 βαθµοί στο σκέλος placebo (γραµµή αναφοράς 
31,3 βαθµοί). Όλες οι διαφορές µεταξύ των ενεργών θεραπειών και του placebo ήταν στατιστικά 
σηµαντικές. Η διαφορά στη δράση µεταξύ ropinirole και ροτιγοτίνης ήταν επίσης στατιστικά 
σηµαντική προς όφελος της ropinirole. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
Μετά την εφαρµογή, η ροτιγοτίνη απελευθερώνεται συνεχώς από το διαδερµικό έµπλαστρο και 
απορροφάται από το δέρµα. Συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης επιτυγχάνονται µετά από µία έως 
δύο ηµέρες χρήσης του εµπλάστρου και διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο µε εφαρµογή µία φορά 
ηµερησίως όπου ο ασθενής φέρει το έµπλαστρο για 24 ώρες. Η ροτιγοτίνη εµφανίζει φαρµακοκινητικό 
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προφίλ ανάλογο της δόσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 2 mg/ηµερησίως (10 cm2) έως 
8 mg/ηµερησίως (40 cm2). 
 
Περίπου το 45% της δραστικής ουσίας του εµπλάστρου απελευθερώνεται στο δέρµα σε 24 ώρες. Η 
απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα µετά τη διαδερµική εφαρµογή είναι περίπου το 37%. 
 
Η εκ περιτροπής επιλογή του σηµείου εφαρµογής του εµπλάστρου µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
διαφορές από µέρα σε µέρα στα επίπεδα στο πλάσµα. Οι διαφορές στη βιοδιαθεσιµότητα της 
ροτιγοτίνης κυµάνθηκαν από 1% (ισχίο έναντι κοιλιακής χώρας) έως 41% (ώµος έναντι µηρού). 
Εντούτοις, δεν υπάρχει ένδειξη σχετικής επίδρασης στο κλινικό αποτέλεσµα. 
 
Κατανοµή 
Η in vitro δέσµευση της ροτιγοτίνης στις πρωτεΐνες πλάσµατος είναι περίπου 92%. 
Ο εµφανής όγκος κατανοµής στους ανθρώπους είναι περίπου 84 l/kg. 
 
Μεταβολισµός 
Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται σε µεγάλο βαθµό. Η ροτιγοτίνη µεταβολίζεται µε N-απαλκυλίωση καθώς 
και µε άµεση και δευτερεύουσα σύζευξη. In vitro αποτελέσµατα δείχνουν ότι διαφορετικά ισόµορφα 
CYP είναι ικανά να καταλύουν τη N-απαλκυλίωση της ροτιγοτίνης. Οι κύριοι µεταβολίτες είναι θειικά 
και συζεύγµατα γλυκουρονιδίου της µητρικής ουσίας καθώς και N-απαλκυλ-µεταβολίτες, οι οποίοι 
είναι βιολογικά ανενεργοί. 
Οι πληροφορίες σχετικά µε τους µεταβολίτες δεν είναι ολοκληρωµένες. 
 
Απέκκριση 
Περίπου το 71% της δόσης ροτιγοτίνης απεκκρίνεται στα ούρα και ένα µικρότερο µέρος περίπου το 
23% απεκκρίνεται στα κόπρανα. 
Η κάθαρση ροτιγοτίνης µετά από τη διαδερµική χορήγηση είναι περίπου 10 l/min και η ηµίσια ζωή 
απέκκρισής της είναι 5 έως 7 ώρες. 
 
Επειδή το έµπλαστρο χρησιµοποιείται διαδερµικά, δεν αναµένεται καµία επίδραση από τροφικές και 
γαστρεντερικές νόσους. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
Επειδή η θεραπεία µε το Neupro αρχίζει µε χαµηλή δόση και τιτλοποιείται σταδιακά σύµφωνα µε την 
κλινική ανοχή για τη λήψη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσµατος, δεν απαιτείται προσαρµογή 
της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία. 
Σε ασθενείς µε µέτρια ηπατική ανεπάρκεια ή ήπια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, δεν 
παρατηρήθηαν σχετικές αυξήσεις στα επίπεδα ροτιγοτίνης πλάσµατος. Το Neupro δεν διερευνήθηκε 
σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. 
Τα επίπεδα πλάσµατος των συζευγµάτων ροτιγοτίνης και των απαλκυλ-µεταβολιτών της αυξάνονται 
µε τη µειωµένη νεφρική λειτουργία. Εντούτοις, µια συνεισφορά αυτών των µεταβολιτών στα κλινικά 
αποτελέσµατα δεν είναι πιθανή. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Σε µελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων και µακροχρόνιας τοξικότητας, οι κύριες 
επιδράσεις σχετίστηκαν µε τις φαρµακοδυναµικές επιδράσεις των αγωνιστών της ντοπαµίνης και µε 
την επακόλουθη µείωση της έκκρισης προλακτίνης.  
Μετά από µία µεµονωµένη δόση ροτιγοτίνης, ήταν εµφανής η δέσµευση σε ιστούς µε περιεκτικότητα 
µελανίνης (δηλ. οφθαλµοί) σε έγχρωµους αρουραίους και πιθήκους, αλλά εξαλείφθηκε κατά τη 
διάρκεια των 14 ηµερών της περιόδου παρατήρησης. 
Παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς µέσω µικροσκοπίας µετάδοσης σε δόση ισότιµη µε 
5,6 φορές τη µέγιστη συνιστώµενη δόση για τους ανθρώπους βάσει mg/m2 σε µια 3µηνη µελέτη σε 
αλφικούς αρουραίους. Οι επιδράσεις ήταν εντονότερες στους θηλυκούς αρουραίους. Επιπρόσθετες 
µελέτες για την περαιτέρω αξιολόγηση της ειδικής παθολογίας δεν έχουν διενεργηθεί. ∆εν 
παρατηρήθηκε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς κατά τη διάρκεια της ιστοπαθολογικής αξιολόγησης 
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ρουτίνας των οφθαλµών σε καµία τοξικολογική µελέτη σε κανένα χρησιµοποιούµενο είδος. Το κατά 
πόσον αυτά τα ευρήµατα είναι σηµαντικά για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστό. 
Σε µια µελέτη καρκινογόνου δράσης, αρσενικοί αρουραίοι ανέπτυξαν όγκους κυττάρων του Leydig 
και υπερπλασία. Κακοήθεις όγκοι παρατηρήθηκαν κυρίως στη µήτρα θηλυκών αρουραίων µε µεσαία 
και υψηλή δόση. Αυτές οι µεταβολές είναι ευρέως γνωστές επιδράσεις των αγωνιστών ντοπαµίνης 
στους αρουραίους µετά από ισόβια θεραπεία και έχουν αξιολογηθεί ως µη σηµαντικές για τον 
άνθρωπο. 
Οι επιδράσεις της ροτιγοτίνης στην αναπαραγωγή διερευνήθηκαν στους αρουραίους, στα κουνέλια και 
στους ποντικούς. Η ροτιγοτίνη δεν είχε τερατογόνο δράση σε κανένα από τα τρία είδη, αλλά ήταν 
εµβρυοτοξική στους αρουραίους και στους ποντικούς σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα. Η ροτιγοτίνη 
δεν επηρέασε τη γονιµότητα στους αρσενικούς αρουραίους, αλλά µείωσε σαφώς τη γονιµότητα στους 
θηλυκούς αρουραίους και ποντικούς, λόγω των επιδράσεων στα επίπεδα προλακτίνης τα οποία είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά στα τρωκτικά. 
 
Η ροτιγοτίνη δεν προκάλεσε γονιδιακές µεταλλάξεις στη δοκιµασία Ames, αλλά έδειξε επιδράσεις 
στην in vitro ανάλυση λεµφώµατος ποντικών (Mouse Lymphoma Assay) µε µεταβολική ενεργοποίηση 
και ασθενέστερες επιδράσεις χωρίς µεταβολική ενεργοποίηση. Αυτή η µεταλλαξιογόνος δράση θα 
µπορούσε να αποδοθεί στη ρήξη των χρωµοσωµάτων από τη ροτιγοτίνη. Αυτή η δράση δεν 
επιβεβαιώθηκε in vivo στη δοκιµασία µικροπυρήνα ποντικών (Mouse Micronucleus Test) και στη 
δοκιµασία µη προγραµµατισµένης σύνθεσης DNA αρουραίου (Unscheduled DNA Synthesis). Εφόσον 
λειτούργησε σχεδόν παράλληλα µε µια µειωµένη σχετική ολική αύξηση των κυττάρων, µπορεί να 
σχετίζεται µε µια κυτοτοξική δράση της ουσίας. Συνεπώς, η σηµασία της µίας θετικής in vitro 
δοκιµασίας µεταλλαξιογόνου δράσης δεν είναι γνωστή. 
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Υπόστρωµα: 
Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, κόκκινη 
χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη χρωστική 7). 
 
Αυτοκόλλητο στρώµα τύπου µήτρας:  
Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 
Povidone K90, 
Μεταδιθειώδες νάτριο (E223), 
Ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
 
Προστατευτική µεµβράνη: 
∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
2 χρόνια. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Αποκολλούµενος φακελλίσκος σε χάρτινο κουτί: Η µία πλευρά αποτελείται από συµπολυµερές 
αιθυλενίου (εσωτερικό στρώµα), φύλλο αλουµινίου, µεµβράνη πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας 
και χαρτί, ενώ η άλλη πλευρά αποτελείται από πολυαιθυλένιο (εσωτερικό στρώµα), αλουµίνιο, 
συµπολυµερές αιθυλενίου και χαρτί. 
 
Το πακέτο έναρξης θεραπείας περιέχει 28 διαδερµικά έµπλαστρα σε 4 κουτιά µε 7 έµπλαστρα των 
2 mg, 4 mg, 6 mg και 8 mg το καθένα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 
Μετά τη χρήση, το έµπλαστρο εξακολουθεί να περιέχει δραστική ουσία. Μετά την αφαίρεση, το 
χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο θα πρέπει να διπλώνεται στα δύο, µε την κολλητική πλευρά προς τα 
µέσα, έτσι ώστε το στρώµα µήτρας να µην είναι εκτεθειµένο, να τοποθετείται στον αρχικό 
φακελλίσκο και στη συνέχεια να απορρίπτεται σε µέρος που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα 
παιδιά. Κάθε έµπλαστρο που έχει ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις ή να επιστραφεί στο φαρµακείο. 
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7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ} 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
{MM/ΕΕΕΕ} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ 

 
B.  ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ 

 
Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon Industrial Estate, 
Shannon, Co. Clare,  
Ιρλανδία 
 
Στο έντυπο φύλλο οδηγιών χρήσεως του φαρµακευτικού προϊόντος πρέπει να αναγράφεται το όνοµα 
και η διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση της σχετικής παρτίδας. 
 
 
B. 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. 
 
• ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
• ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας (MAH) πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστηµα 
φαρµακοεπαγρύπνησης υπάρχει και βρίσκεται σε λειτουργία πριν την κυκλοφορία του προϊόντος στην 
αγορά. 
 
Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεσµεύεται να εκτελέσει τη µελέτη που περιγράφεται λεπτοµερώς 
στο Πρόγραµµα Φαρµακοεπαγρύπνησης.  
 
Πρέπει να παρέχεται ένα ενηµερωµένο Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων σύµφωνα µε την Οδηγία 
CHMP σχετικά µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κινδύνων για φαρµακευτικά προϊόντα για χρήση στον 
άνθρωπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 [28] [100] ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 2 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 2 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 10 cm2 περιέχει 4,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
28 διαδερµικά έµπλαστρα 
100 διαδερµικά έµπλαστρα 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/001 [7 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/002 [28 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/003 [100 διαδερµικά έµπλαστρα] 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 2 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 2 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο.  
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 [28] [100] ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ 

 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 4 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 4 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 20 cm2 περιέχει 9,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
28 διαδερµικά έµπλαστρα 
100 διαδερµικά έµπλαστρα 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/001 [7 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/002 [28 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/003 [100 διαδερµικά έµπλαστρα] 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 4 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 4 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο. 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 [28] [100] ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ 

 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 6 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 6 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 30 cm2 περιέχει 13,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
28 διαδερµικά έµπλαστρα 
100 διαδερµικά έµπλαστρα 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/001 [7 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/002 [28 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/003 [100 διαδερµικά έµπλαστρα] 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 6 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 6 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο.  
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 [28] [100] ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 8 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 8 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 40 cm2 περιέχει 18,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
28 διαδερµικά έµπλαστρα 
100 διαδερµικά έµπλαστρα 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/001 [7 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/002 [28 διαδερµικά έµπλαστρα] 
EU/0/00/000/003 [100 διαδερµικά έµπλαστρα] 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 8 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 8 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο.  
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 28 ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ – ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 
2 mg/24 h  
4 mg/24 h  
6 mg/24 h  
8 mg/24 h  
 
∆ιαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Neupro 2 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 2 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 10 cm2 περιέχει 4,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
Neupro 4 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 4 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 20 cm2 περιέχει 9,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
Neupro 6 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 6 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 30 cm2 περιέχει 13,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
Neupro 8 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 8 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 40 cm2 περιέχει 18,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Το πακέτο έναρξης θεραπείας µε 28 διαδερµικά έµπλαστρα για πρόγραµµα θεραπείας 4 εβδοµάδων 
περιέχει: 
7 διαδερµικά έµπλαστρα Neupro 2 mg/24 h 
7 διαδερµικά έµπλαστρα Neupro 4 mg/24 h 
7 διαδερµικά έµπλαστρα Neupro 6 mg/24 h 
7 διαδερµικά έµπλαστρα Neupro 8 mg/24 h 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C. 
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000  
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
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14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h, 8 mg/24 h 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 1 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 2 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 2 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 10 cm2 περιέχει 4,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
Εβδοµάδα 1 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 2 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 1 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 2 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
Εβδοµάδα 1 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο.  
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2 

 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 4 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 4 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 20 cm2 περιέχει 9,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
Εβδοµάδα 2 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 4 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 4 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
Εβδοµάδα 2 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο. 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 3 

 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 6 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 6 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 30 cm2 περιέχει 13,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
Εβδοµάδα 3 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 6 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 3 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 6 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
Εβδοµάδα 3 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο.  
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΜΕ 7 ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 4 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Neupro 8 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 8 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. 
Κάθε έµπλαστρο 40 cm2 περιέχει 18,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
Άλλα συστατικά: Πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, povidone K90, 
E171, E223, E304, E307, φθοροπολυµερές, πολυεστέρας, σιλικόνη, αλουµίνιο, χρωστικές (κίτρινο95, 
κόκκινο166, κόκκινο144, µαύρο7). 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
7 διαδερµικά έµπλαστρα 
Εβδοµάδα 4 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαδερµική χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
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  
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
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 
 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Neupro 8 mg/24 h 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΥ - ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 4 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Neupro 8 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 
∆ιαδερµική χρήση. 
 
Εβδοµάδα 4 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ  
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα  
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
1 διαδερµικό έµπλαστρο.  
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B. ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Neupro 2 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 

 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε 
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 χορηγήθηκε για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε 
τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1. Τι είναι το Neupro και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Neupro 
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Neupro 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Neupro 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEUPRO ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Η ροτιγοτίνη, η δραστική ουσία του Neupro, ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται 
αγωνιστές της ντοπαµίνης, τα οποία διεγείρουν τους υποδοχείς ντοπαµίνης στον εγκέφαλο. 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της νόσου του Parkinson 
σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Μην χρησιµοποιήσετε το Neupro 
 
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη ροτιγοτίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του Neupro. 
- σε περίπτωση που χρειάζεται να υποβληθείτε σε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού (µέθοδος 

οπτικοποίησης των εσωτερικών οργάνων και ιστών του σώµατος) ή καρδιοµετατροπή 
(αντιµετώπιση ανώµαλου καρδιακού ρυθµού). Πριν από τη διαδικασία, πρέπει να αφαιρέσετε το 
έµπλαστρο Neupro. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο µετά τη διαδικασία. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Neupro 
 
- Αυτό το φάρµακο µπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίµατος, έτσι η πίεσή σας πρέπει να 

µετράται τακτικά, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας. 
 
- Σε περίπτωση που αισθανθείτε έντονη υπνηλία ή κοιµηθείτε ξαφνικά, παρακαλείσθε να 

ενηµερώσετε το γιατρό σας (βλ. επίσης παράγραφο 2, ‘Οδήγηση και χειρισµός µηχανών’). 
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- Όπως και κάθε άλλο έµπλαστρο ή επίδεσµος, το Neupro µπορεί να προκαλέσει δερµατικές 
αντιδράσεις. Αυτές είναι κανονικά ήπιες και συνήθως επηρεάζουν µόνο την περιοχή του 
δέρµατος όπου είχε τοποθετηθεί το έµπλαστρο. Συνιστούµε να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε 
διαφορετικό σηµείο κάθε µέρα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε την ίδια περιοχή του δέρµατος 
µέσα σε 14 ηµέρες. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση η οποία διαρκεί για 
περισσότερο από µερικές ηµέρες, εάν η δερµατική αντίδραση γίνει σοβαρή ή εάν η δερµατική 
αντίδραση εξαπλωθεί εκτός της περιοχής που καλύφθηκε από το έµπλαστρο, παρακαλείσθε να 
ενηµερώσετε το γιατρό σας. Αποφεύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως ή σε solarium των 
περιοχών του δέρµατος που εµφανίζουν οποιουδήποτε είδους δερµατική αντίδραση λόγω του 
Neupro. 

 
- Συνιστούµε οφθαλµιατρικούς ελέγχους σε συχνή βάση ή σε περίπτωση εµφανίσεως 

προβληµάτων όρασης. 
 
- Αν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήµατα µπορεί να  χρειαστεί να λάβετε µειωµένη δόση. 

Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας, αν τα ηπατικά σας προβλήµατα χειροτερεύσουν. 
 
- Παρορµητικές συµπεριφορές, όπως υπερβολικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα (αυξηµένη 

σεξουαλική ορµή), αυξηµένη λίµπιντο (αυξηµένο σεξουαλικό ενδιαφέρον), επαναλαµβανόµενες 
πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λάµβαναν 
Neupro.  

 
Λήψη άλλων φαρµάκων 
 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα 
άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. 
 
Τα νευροληπτικά (φάρµακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου) ή το metoclopramide 
(χρησιµοποιείται κατά της ναυτίας και του έµετου) µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του 
Neupro. ∆εν πρέπει να λαµβάνετε αυτά τα φάρµακα ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε το γιατρό σας εάν είναι ασφαλές να καταναλώνετε οινόπνευµα ή να 
παίρνετε ηρεµιστικά φάρµακα (για παράδειγµα, βενζοδιαζεπίνη, φάρµακα για την καταπολέµηση 
ψυχιατρικών διαταραχών και για τη θεραπεία της κατάθλιψης) ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Χρήση του Neupro µε τροφές και ποτά 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη εισέρχεται στο αίµα µέσω του δέρµατος, η πρόσληψη τροφής ή ποτού δεν την 
επηρεάζει. Πριν καταναλώσετε οινόπνευµα, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας.  
 
Κύηση και θηλασµός 
 
Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος. Οι επιδράσεις της 
ροτιγοτίνης στην εγκυµοσύνη και στο έµβρυο δεν είναι γνωστές, συνεπώς το Neupro δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Το Neupro δεν συνιστάται εάν θηλάζετε, καθώς είναι πιθανόν ότι θα µειώσει την παραγωγή µητρικού 
γάλακτος. Η ροτιγοτίνη µπορεί επίσης να εισέλθει στο µητρικό γάλα και να επηρεάσει το βρέφος σας. 
Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι χρειάζεται να πάρετε Neupro, θα πρέπει να διακόψετε το θηλασµό. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
 
Το Neupro µπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε έντονη υπνηλία, καθώς και να κοιµηθείτε πολύ 
ξαφνικά. Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συµπτώµατα, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να συµµετέχετε σε 
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δραστηριότητες, για παράδειγµα χρήση µηχανηµάτων, όπου η έλλειψη εγρήγορσης θα µπορούσε να 
θέσει εσάς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού. 
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, ασθενείς κοιµήθηκαν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, προκαλώντας 
ατυχήµατα. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το Neupro αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, θα ξεκινήσετε χρησιµοποιώντας Neupro 2 mg/24 h κάθε µέρα. Αυτή η δόση 
θα αυξηθεί σε εβδοµαδιαία βάση σε βήµατα των 2 mg/24 h µέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη δόση 
(δόση διατήρησης) για τις ατοµικές σας ανάγκες. Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h, η οποία 
επιτυγχάνεται εντός 4 εβδοµάδων. Για την επίτευξη των αντίστοιχων δόσεων, διατίθενται επίπεδα 
ονοµαστικής ισχύος 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h και 8 mg/24 h. 
 
Η κατάλληλη για εσάς δόση εξαρτάται από τις ατοµικές σας ανάγκες. 
 
4 mg Neupro ηµερησίως µπορεί να συνιστά αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για την 
πλειονότητα των ασθενών, η κατάλληλη δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων, σε δόσεις των 
6 mg ηµερησίως ή 8 mg ηµερησίως αντίστοιχα. Η µέγιστη ηµερήσια δόση είναι 8 mg. 
 
Μην τεµαχίζετε το Neupro. 
 
Εάν πρέπει να διακόψετε τη λήψη αυτού του φαρµάκου, βλ. παράγραφο 3, ‘Εάν σταµατήσετε να 
χρησιµοποιείτε το Neupro’. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
∆εν είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία του 
ασθενούς.  
Το Neupro δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε παιδιά. 
 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιµοποιείτε το Neupro: 
 
Πού να κολλήσετε το έµπλαστρο 
 

Τοποθετήστε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου 
σε καθαρό, στεγνό, υγιές δέρµα στις ακόλουθες 
περιοχές:  

• ώµος 
• µπράτσο 
• κοιλιά 
• µηρός 
• γοφός 
• πλευρά (µεταξύ των πλευρών και του γοφού). 

 

 
Για να αποφύγετε τον ερεθισµό του δέρµατος, τοποθετείτε το Neupro σε διαφορετική περιοχή του 
δέρµατος κάθε µέρα (για παράδειγµα, στη δεξιά πλευρά του σώµατος τη µία µέρα, µετά στην 
αριστερή πλευρά την επόµενη ηµέρα, ή στο επάνω µέρος του σώµατος τη µία µέρα, µετά στο κάτω 
µέρος του σώµατος). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το Neupro στην ίδια περιοχή του δέρµατος 
δύο φορές µέσα σε 14 ηµέρες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Θα πρέπει να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε περιοχές όπου δεν θα τρίβονται από στενά ρούχα, 

οπότε και θα µπορούσε να αποκολληθεί. 
• Εάν χρειάζεται να τοποθετήσετε το έµπλαστρο σε περιοχή του δέρµατος µε έντονη τριχοφυΐα, 

πρέπει να ξυρίσετε την περιοχή τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν κολλήσετε εκεί το έµπλαστρο. 
• Μην κολλήσετε το έµπλαστρο σε ανοιγµένο δέρµα ή σε δέρµα που είναι κόκκινο, ερεθισµένο ή 

µε βλάβες. 
• Μην χρησιµοποιείτε κρέµες, έλαια, λοσιόν, πούδρες ή άλλα προϊόντα για τη φροντίδα του 

δέρµατος στην περιοχή όπου θα κολλήσετε το έµπλαστρο ή κοντά σε έµπλαστρο που ήδη 
φοράτε. Το έµπλαστρο µπορεί να χαλαρώσει. 

• Η λειτουργία του Neupro δεν επηρεάζεται από το λουτρό, το ντους ή τη σωµατική άσκηση. 
Εντούτοις, ελέγχετε ότι το έµπλαστρο δεν έχει ξεκολλήσει µετά από παρόµοιες δραστηριότητες. 

• Θα πρέπει να αποφεύγετε την εξωτερική θερµότητα (για παράδειγµα, έντονο ηλιακό φως, 
σάουνα, θερµά λουτρά, θερµαντικά επιθέµατα ή θερµοφόρες) στην περιοχή του εµπλάστρου.  

• Εάν το έµπλαστρο ερεθίσει το δέρµα σας, θα πρέπει να κρατήσετε τη συγκεκριµένη περιοχή του 
δέρµατος προστατευµένη από τον ήλιο, καθώς η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να 
προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 

 
Πώς να χρησιµοποιήσετε το έµπλαστρο 
 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε ένα φακελλίσκο. Πρέπει να κολλήσετε το Neupro επάνω στο 
δέρµα αµέσως µετά το άνοιγµα του φακελλίσκου και την αφαίρεση της προστατευτικής µεµβράνης. 
 
Πρέπει να τοποθετείτε ένα έµπλαστρο Neupro στο δέρµα µία φορά την ηµέρα. Θα πρέπει να αφήσετε 
το έµπλαστρο επάνω στο δέρµα σας για 24 ώρες και στη συνέχεια να το αντικαταστήσετε µε ένα νέο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλιό έµπλαστρο πριν κολλήσετε το νέο. Θα πρέπει να 
αντικαθιστάτε το έµπλαστρο περίπου την ίδια ώρα κάθε µέρα. 
 

1. 
Για να ανοίξετε το 
φακελλίσκο, κρατήστε τις 
δύο πλευρές του 
φακελλίσκου. Ξεκολλήστε 
το αλουµινένιο φύλλο και 
ανοίξτε το φακελλίσκο. 

   

2. 
Αφαιρέστε το έµπλαστρο 
από το φακελλίσκο. 

 

3. 
Η κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου καλύπτεται από 
µια διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη. Κρατήστε το 
έµπλαστρο και µε τα δύο 
χέρια, µε την προστατευτική 
µεµβράνη να κοιτάζει προς 
το µέρος σας. 
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4. 
Λυγίστε το έµπλαστρο στα 
δύο, έτσι ώστε να ανοίξει η 
εγκοπή σχήµατος S στη 
µεµβράνη. 

 

5. 
Ξεκολλήστε τη µία πλευρά 
της προστατευτικής 
µεµβράνης. Μην αγγίζετε 
την κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου µε τα δάκτυλά 
σας.  

6. 
Κρατήστε το άλλο µισό της 
άκαµπτης προστατευτικής 
µεµβράνης και τοποθετήστε 
την κολλητική επιφάνεια του 
εµπλάστρου επάνω στο 
δέρµα σας. Πιέστε την 
κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου σταθερά στη 
θέση της. 

 

7. 
∆ιπλώστε προς τα πίσω το 
άλλο µισό του εµπλάστρου 
και αφαιρέστε την άλλη 
πλευρά της προστατευτικής 
µεµβράνης.  

8. 
Πιέστε το έµπλαστρο προς 
τα κάτω σταθερά µε την 
παλάµη του χεριού σας για 
περίπου 20 έως 
30 δευτερόλεπτα για να 
βεβαιωθείτε ότι το 
έµπλαστρο βρίσκεται σε 
πλήρη επαφή µε το δέρµα 
και ότι οι άκρες είναι 
κολληµένες καλά. 

 

 
Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό αµέσως µετά την τοποθέτηση του εµπλάστρου. 
 
Πώς να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο 
 
Πριν τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο, ξεκολλήστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο αργά και 
προσεκτικά. 
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Πλύνετε απαλά την περιοχή µε ζεστό νερό και µαλακό σαπούνι για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειµµα 
κολλητικής ουσίας από το δέρµα σας µετά την αφαίρεση του εµπλάστρου. Μπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε µια µικρή ποσότητα βρεφικού λαδιού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείµµατα της 
κολλητικής ουσίας που δεν αφαιρέθηκαν µε το πλύσιµο. 
Μην χρησιµοποιείτε οινόπνευµα ή άλλα διαλυτικά υγρά όπως ασετόν, καθώς αυτά µπορεί να 
ερεθίσουν το δέρµα σας. 
Σε περίπτωση που το έµπλαστρο ξεκολλήσει, πρέπει να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο της ηµέρας και στη συνέχεια αντικαταστήστε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα. 
 
Τι να κάνετε µε τα έµπλαστρα που έχουν ή δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
 
Τα χρησιµοποιηµένα έµπλαστρα εξακολουθούν να περιέχουν δραστικές ουσίες, οι οποίες µπορεί να 
είναι επικίνδυνες για τους άλλους. ∆ιπλώστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο µε την κολλητική 
πλευρά προς τα µέσα. Τοποθετήστε το έµπλαστρο µέσα στον αρχικό φακελλίσκο και στη συνέχεια 
πετάξτε το φακελλίσκο µε ασφάλεια, σε µέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Κατά την απόρριψη χρησιµοποιηµένων ή µη χρησιµοποιηµένων εµπλάστρων, πρέπει να τηρείτε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις για τα οικιακά απορρίµατα ή µπορείτε να τα επιστρέψετε 
στο φαρµακείο. Μην τα απορρίπτετε στην τουαλέτα ή στο σκουπιδοφάγο. 
 
∆ερµατικές αντιδράσεις 
 
Το έµπλαστρο είναι δυνατόν να προκαλέσει δερµατικές αντιδράσεις. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή 
µέτριες και επηρεάζουν µόνο την περιοχή του δέρµατος όπου τοποθετήθηκε το έµπλαστρο. Οι 
αντιδράσεις κανονικά εξαφανίζονται σε µερικές ώρες µετά από από την αφαίρεση του εµπλάστρου. 
Εάν παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση που διαρκεί για περισσότερο από µερικές ηµέρες, σοβαρή 
αντίδραση ή δερµατική αντίδραση η οποία εξαπλώνεται έξω από την περιοχή του δέρµατος που 
καλύφθηκε από το έµπλαστρο, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας. 
 
Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Neupro από την κανονική 
 
Η λήψη µεγαλύτερων δόσεων Neupro από εκείνες που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας µπορεί να 
προκαλέσει ναυτία, έµετο, χαµηλή πίεση του αίµατος, ταχυπαλµία, ψευδαισθήσεις, σύγχυση ή 
υπερβολική υπνηλία. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε περισσότερα έµπλαστρα από αυτά που σας 
είπε ο γιατρός σας, αφαιρέστε τα επιπλέον έµπλαστρα. 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας, αφαιρέστε το 
παλιό έµπλαστρο και χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Εάν ξεχάσατε 
να κολλήσετε ένα νέο έµπλαστρο αφού αφαιρέσατε το παλιό, χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο 
αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Την επόµενη µέρα, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα νέο έµπλαστρο τη 
συνηθισµένη ώρα. Μην χρησιµοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Neupro 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, εάν χρησιµοποιείτε δόση Neupro υψηλότερη από 
2 mg και διακόψετε τα έµπλαστρα ξαφνικά, είναι πιθανόν να εκδηλώσετε συµπτώµατα όπως πυρετός, 
ακαµψία των αρθρώσεων, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα ή διαταραχές της συνείδησης. Συνεπώς, η 
δόση του Neupro θα πρέπει να µειώνεται σταδιακά κατά 2 mg κάθε δεύτερη ηµέρα. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Neupro µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν 
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
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Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) 
Μπορεί να παρουσιάσετε ναυτία και έµετο στην αρχή της θεραπείας. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες και παροδικές, ακόµα και αν συνεχίσετε τη θεραπεία. Άλλες πολύ 
συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ζάλη, υπνηλία και δερµατικοί ερεθισµοί κάτω από το έµπλαστρο 
όπως κοκκίνισµα του δέρµατος και κνησµός. 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 100 έως 1 στους 10 ασθενείς) 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ξαφνικός ύπνος χωρίς προειδοποίηση, να βλέπει ή να ακούει 
κανείς πράγµατα που δεν είναι αληθινά (ψευδαισθήσεις), ακούσιες κινήσεις σχετιζόµενες µε τη νόσο 
του Parkinson (δυσκινησία), ζάλη κατά την αλλαγή από καθιστή ή ύπτια σε όρθια στάση λόγω 
µειωµένης πίεσης του αίµατος, αυξηµένη πίεση του αίµατος, άγχος, διάρροια, πονοκέφαλος, αφύσικα 
όνειρα, αϋπνία, αδυναµία (καταστάσεις που συµπεριλαµβάνουν κόπωση, εξασθένιση και αίσθηµα 
δυσφορίας), πρήξιµο των µηρών και άκρων ποδών, λήθαργος, µειωµένη όρεξη (ανορεξία), 
δυσκοιλιότητα, λόξυγκας, βήχας, αίσθηµα πυρώσεως πίσω από το στέρνο, ξηροστοµία, αυξηµένη 
εφίδρωση. 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 1.000 έως 1 στους 100 ασθενείς) 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι λιποθυµία, λιποθυµία λόγω πτώσης της πίεσης του αίµατος 
κατά την ορθοστασία, απώλεια συνείδησης, αυξηµένες ή µη φυσιολογικές τιµές αποτελεσµάτων 
ηπατικής λειτουργίας, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα, µειωµένη πίεση αίµατος, δύσπνοια, εξάνθηµα, 
γενικευµένος κνησµός, αίσθηµα µη φυσιολογικής κίνησης (ίλιγγος), κακή ισορροπία, αφύσικο 
βάδισµα, πτώσεις, µυϊκός τρόµος, σύγχυση, οπτικές διαταραχές όπως χρώµατα ή φώτα που δεν 
υπάρχουν ή θολή όραση, µειωµένη συγκέντρωση, απώλεια µνήµης, διαταραχές του ύπνου, εφιάλτες, 
µούδιασµα ή µυρµηκίαση, αίσθηµα αυξηµένων παλµών, απώλεια βάρους, δυσφορία και πόνος του 
στοµάχου, οίδηµα των αρθρώσεων, ανικανότητα στους άνδρες (ανικανότητα επίτευξης ή διατήρησης 
της στύσης), µη φυσιολογικό αίσθηµα, αλλοιωµένη αίσθηση της γεύσης φαγητού και ποτού. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 10.000 έως 1 στους 1.000 ασθενείς) 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ψυχωτικές διαταραχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
αφύσικες σκέψεις για την πραγµατικότητα και την συµπεριφορά (παρανοειδής ψύχωση) ή ασυνήθιστη 
τάση για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης σεξουαλικότητας, 
και ακούσιοι µυϊκοί σπασµοί (επιληπτικές κρίσεις, σπασµοί). Παρορµητικές διαταραχές (π.χ. 
παθολογικός τζόγος, επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις)) έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς που λάµβαναν Neupro.  
 
Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια 
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NEUPRO 
 
• Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
• Να µη χρησιµοποιείτε το Neupro µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην 

επισήµανση και στο κουτί. 
• Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
• Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Neupro 
 
• Η δραστική ουσία είναι η ροτιγοτίνη. 

Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 2 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 10 cm2 
περιέχει 4,5 mg ροτιγοτίνης. 
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• Τα άλλα συστατικά είναι πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 

povidone K90, µεταδιθειώδες νάτριο (E223), ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
Υπόστρωµα: Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, 
κόκκινη χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη 
χρωστική 7). 
Προστατευτική µεµβράνη: ∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 

 
 
Εµφάνιση του Neupro και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Το Neupro είναι ένα διαδερµικό έµπλαστρο. Είναι λεπτό και αποτελείται από τρία στρώµατα. Είναι 
τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες. Η εξωτερική πλευρά έχει χρώµα µπεζ και φέρει την 
επισήµανση Neupro 2 mg/24 h 
 
Το Neupro διατίθεται στα ακόλουθα µεγέθη συσκευασίας: 
Κουτιά που περιέχουν 7, 28 ή 100 έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Neupro 4 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 

 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε 
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 χορηγήθηκε για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε 
τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1. Τι είναι το Neupro και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Neupro 
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Neupro 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Neupro 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEUPRO ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Η ροτιγοτίνη, η δραστική ουσία του Neupro, ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται 
αγωνιστές της ντοπαµίνης, τα οποία διεγείρουν τους υποδοχείς ντοπαµίνης στον εγκέφαλο. 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της νόσου του Parkinson 
σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Μην χρησιµοποιήσετε το Neupro 
 
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη ροτιγοτίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του Neupro. 
- σε περίπτωση που χρειάζεται να υποβληθείτε σε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού (µέθοδος 

οπτικοποίησης των εσωτερικών οργάνων και ιστών του σώµατος) ή καρδιοµετατροπή 
(αντιµετώπιση ανώµαλου καρδιακού ρυθµού). Πριν από τη διαδικασία, πρέπει να αφαιρέσετε το 
έµπλαστρο Neupro. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο µετά τη διαδικασία. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Neupro 
 
- Αυτό το φάρµακο µπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίµατος, έτσι η πίεσή σας πρέπει να 

µετράται τακτικά, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας. 
 
- Σε περίπτωση που αισθανθείτε έντονη υπνηλία ή κοιµηθείτε ξαφνικά, παρακαλείσθε να 

ενηµερώσετε το γιατρό σας (βλ. επίσης παράγραφο 2, ‘Οδήγηση και χειρισµός µηχανών’). 
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- Όπως και κάθε άλλο έµπλαστρο ή επίδεσµος, το Neupro µπορεί να προκαλέσει δερµατικές 
αντιδράσεις. Αυτές είναι κανονικά ήπιες και συνήθως επηρεάζουν µόνο την περιοχή του 
δέρµατος όπου είχε τοποθετηθεί το έµπλαστρο. Συνιστούµε να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε 
διαφορετικό σηµείο κάθε µέρα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε την ίδια περιοχή του δέρµατος 
µέσα σε 14 ηµέρες. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση η οποία διαρκεί για 
περισσότερο από µερικές ηµέρες, εάν η δερµατική αντίδραση γίνει σοβαρή ή εάν η δερµατική 
αντίδραση εξαπλωθεί εκτός της περιοχής που καλύφθηκε από το έµπλαστρο, παρακαλείσθε να 
ενηµερώσετε το γιατρό σας. Αποφεύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως ή σε solarium των 
περιοχών του δέρµατος που εµφανίζουν οποιουδήποτε είδους δερµατική αντίδραση λόγω του 
Neupro. 

 
- Συνιστούµε οφθαλµιατρικούς ελέγχους σε συχνή βάση ή σε περίπτωση εµφανίσεως 

προβληµάτων όρασης. 
 
- Αν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήµατα µπορεί να  χρειαστεί να λάβετε µειωµένη δόση. 

Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας, αν τα ηπατικά σας προβλήµατα χειροτερεύσουν. 
 
- Παρορµητικές συµπεριφορές, όπως υπερβολικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα (αυξηµένη 

σεξουαλική ορµή), αυξηµένη λίµπιντο (αυξηµένο σεξουαλικό ενδιαφέρον), επαναλαµβανόµενες 
πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λάµβαναν 
Neupro.  

 
Λήψη άλλων φαρµάκων 
 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα 
άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. 
 
Τα νευροληπτικά (φάρµακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου) ή το metoclopramide 
(χρησιµοποιείται κατά της ναυτίας και του έµετου) µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του 
Neupro. ∆εν πρέπει να λαµβάνετε αυτά τα φάρµακα ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε το γιατρό σας εάν είναι ασφαλές να καταναλώνετε οινόπνευµα ή να 
παίρνετε ηρεµιστικά φάρµακα (για παράδειγµα, βενζοδιαζεπίνη, φάρµακα για την καταπολέµηση 
ψυχιατρικών διαταραχών και για τη θεραπεία της κατάθλιψης) ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Χρήση του Neupro µε τροφές και ποτά 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη εισέρχεται στο αίµα µέσω του δέρµατος, η πρόσληψη τροφής ή ποτού δεν την 
επηρεάζει. Πριν καταναλώσετε οινόπνευµα, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας.  
 
Κύηση και θηλασµός 
 
Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος. Οι επιδράσεις της 
ροτιγοτίνης στην εγκυµοσύνη και στο έµβρυο δεν είναι γνωστές, συνεπώς το Neupro δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Το Neupro δεν συνιστάται εάν θηλάζετε, καθώς είναι πιθανόν ότι θα µειώσει την παραγωγή µητρικού 
γάλακτος. Η ροτιγοτίνη µπορεί επίσης να εισέλθει στο µητρικό γάλα και να επηρεάσει το βρέφος σας. 
Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι χρειάζεται να πάρετε Neupro, θα πρέπει να διακόψετε το θηλασµό. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
 
Το Neupro µπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε έντονη υπνηλία, καθώς και να κοιµηθείτε πολύ 
ξαφνικά. Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συµπτώµατα, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να συµµετέχετε σε 
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δραστηριότητες, για παράδειγµα χρήση µηχανηµάτων, όπου η έλλειψη εγρήγορσης θα µπορούσε να 
θέσει εσάς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού. 
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, ασθενείς κοιµήθηκαν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, προκαλώντας 
ατυχήµατα. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το Neupro αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, θα ξεκινήσετε χρησιµοποιώντας Neupro 2 mg/24 h κάθε µέρα. Αυτή η δόση 
θα αυξηθεί σε εβδοµαδιαία βάση σε βήµατα των 2 mg/24 h µέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη δόση 
(δόση διατήρησης) για τις ατοµικές σας ανάγκες. Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h, η οποία 
επιτυγχάνεται εντός 4 εβδοµάδων. Για την επίτευξη των αντίστοιχων δόσεων, διατίθενται επίπεδα 
ονοµαστικής ισχύος 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h και 8 mg/24 h. 
 
Η κατάλληλη για εσάς δόση εξαρτάται από τις ατοµικές σας ανάγκες. 
 
4 mg Neupro ηµερησίως µπορεί να συνιστά αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για την 
πλειονότητα των ασθενών, η κατάλληλη δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων, σε δόσεις των 
6 mg ηµερησίως ή 8 mg ηµερησίως αντίστοιχα. Η µέγιστη ηµερήσια δόση είναι 8 mg. 
 
Μην τεµαχίζετε το Neupro. 
 
Εάν πρέπει να διακόψετε τη λήψη αυτού του φαρµάκου, βλ. παράγραφο 3, ‘Εάν σταµατήσετε να 
χρησιµοποιείτε το Neupro’. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
∆εν είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία του 
ασθενούς.  
Το Neupro δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε παιδιά. 
 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιµοποιείτε το Neupro: 
 
Πού να κολλήσετε το έµπλαστρο 
 

Τοποθετήστε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου 
σε καθαρό, στεγνό, υγιές δέρµα στις ακόλουθες 
περιοχές:  

• ώµος 
• µπράτσο 
• κοιλιά 
• µηρός 
• γοφός 
• πλευρά (µεταξύ των πλευρών και του γοφού). 

 

 
Για να αποφύγετε τον ερεθισµό του δέρµατος, τοποθετείτε το Neupro σε διαφορετική περιοχή του 
δέρµατος κάθε µέρα (για παράδειγµα, στη δεξιά πλευρά του σώµατος τη µία µέρα, µετά στην 
αριστερή πλευρά την επόµενη ηµέρα, ή στο επάνω µέρος του σώµατος τη µία µέρα, µετά στο κάτω 
µέρος του σώµατος). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το Neupro στην ίδια περιοχή του δέρµατος 
δύο φορές µέσα σε 14 ηµέρες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Θα πρέπει να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε περιοχές όπου δεν θα τρίβονται από στενά ρούχα, 

οπότε και θα µπορούσε να αποκολληθεί. 
• Εάν χρειάζεται να τοποθετήσετε το έµπλαστρο σε περιοχή του δέρµατος µε έντονη τριχοφυΐα, 

πρέπει να ξυρίσετε την περιοχή τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν κολλήσετε εκεί το έµπλαστρο. 
• Μην κολλήσετε το έµπλαστρο σε ανοιγµένο δέρµα ή σε δέρµα που είναι κόκκινο, ερεθισµένο ή 

µε βλάβες. 
• Μην χρησιµοποιείτε κρέµες, έλαια, λοσιόν, πούδρες ή άλλα προϊόντα για τη φροντίδα του 

δέρµατος στην περιοχή όπου θα κολλήσετε το έµπλαστρο ή κοντά σε έµπλαστρο που ήδη 
φοράτε. Το έµπλαστρο µπορεί να χαλαρώσει. 

• Η λειτουργία του Neupro δεν επηρεάζεται από το λουτρό, το ντους ή τη σωµατική άσκηση. 
Εντούτοις, ελέγχετε ότι το έµπλαστρο δεν έχει ξεκολλήσει µετά από παρόµοιες δραστηριότητες. 

• Θα πρέπει να αποφεύγετε την εξωτερική θερµότητα (για παράδειγµα, έντονο ηλιακό φως, 
σάουνα, θερµά λουτρά, θερµαντικά επιθέµατα ή θερµοφόρες) στην περιοχή του εµπλάστρου.  

• Εάν το έµπλαστρο ερεθίσει το δέρµα σας, θα πρέπει να κρατήσετε τη συγκεκριµένη περιοχή του 
δέρµατος προστατευµένη από τον ήλιο, καθώς η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να 
προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 

 
Πώς να χρησιµοποιήσετε το έµπλαστρο 
 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε ένα φακελλίσκο. Πρέπει να κολλήσετε το Neupro επάνω στο 
δέρµα αµέσως µετά το άνοιγµα του φακελλίσκου και την αφαίρεση της προστατευτικής µεµβράνης. 
 
Πρέπει να τοποθετείτε ένα έµπλαστρο Neupro στο δέρµα µία φορά την ηµέρα. Θα πρέπει να αφήσετε 
το έµπλαστρο επάνω στο δέρµα σας για 24 ώρες και στη συνέχεια να το αντικαταστήσετε µε ένα νέο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλιό έµπλαστρο πριν κολλήσετε το νέο. Θα πρέπει να 
αντικαθιστάτε το έµπλαστρο περίπου την ίδια ώρα κάθε µέρα. 
 

1. 
Για να ανοίξετε το 
φακελλίσκο, κρατήστε τις 
δύο πλευρές του 
φακελλίσκου. Ξεκολλήστε 
το αλουµινένιο φύλλο και 
ανοίξτε το φακελλίσκο. 

   

2. 
Αφαιρέστε το έµπλαστρο 
από το φακελλίσκο. 

 

3. 
Η κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου καλύπτεται από 
µια διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη. Κρατήστε το 
έµπλαστρο και µε τα δύο 
χέρια, µε την προστατευτική 
µεµβράνη να κοιτάζει προς 
το µέρος σας. 
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4. 
Λυγίστε το έµπλαστρο στα 
δύο, έτσι ώστε να ανοίξει η 
εγκοπή σχήµατος S στη 
µεµβράνη. 

 

5. 
Ξεκολλήστε τη µία πλευρά 
της προστατευτικής 
µεµβράνης. Μην αγγίζετε 
την κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου µε τα δάκτυλά 
σας.  

6. 
Κρατήστε το άλλο µισό της 
άκαµπτης προστατευτικής 
µεµβράνης και τοποθετήστε 
την κολλητική επιφάνεια του 
εµπλάστρου επάνω στο 
δέρµα σας. Πιέστε την 
κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου σταθερά στη 
θέση της. 

 

7. 
∆ιπλώστε προς τα πίσω το 
άλλο µισό του εµπλάστρου 
και αφαιρέστε την άλλη 
πλευρά της προστατευτικής 
µεµβράνης.  

8. 
Πιέστε το έµπλαστρο προς 
τα κάτω σταθερά µε την 
παλάµη του χεριού σας για 
περίπου 20 έως 
30 δευτερόλεπτα για να 
βεβαιωθείτε ότι το 
έµπλαστρο βρίσκεται σε 
πλήρη επαφή µε το δέρµα 
και ότι οι άκρες είναι 
κολληµένες καλά. 

 

 
Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό αµέσως µετά την τοποθέτηση του εµπλάστρου. 
 
Πώς να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο 
 
Πριν τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο, ξεκολλήστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο αργά και 
προσεκτικά. 
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Πλύνετε απαλά την περιοχή µε ζεστό νερό και µαλακό σαπούνι για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειµµα 
κολλητικής ουσίας από το δέρµα σας µετά την αφαίρεση του εµπλάστρου. Μπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε µια µικρή ποσότητα βρεφικού λαδιού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείµµατα της 
κολλητικής ουσίας που δεν αφαιρέθηκαν µε το πλύσιµο. 
Μην χρησιµοποιείτε οινόπνευµα ή άλλα διαλυτικά υγρά όπως ασετόν, καθώς αυτά µπορεί να 
ερεθίσουν το δέρµα σας. 
Σε περίπτωση που το έµπλαστρο ξεκολλήσει, πρέπει να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο της ηµέρας και στη συνέχεια αντικαταστήστε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα. 
 
Τι να κάνετε µε τα έµπλαστρα που έχουν ή δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
 
Τα χρησιµοποιηµένα έµπλαστρα εξακολουθούν να περιέχουν δραστικές ουσίες, οι οποίες µπορεί να 
είναι επικίνδυνες για τους άλλους. ∆ιπλώστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο µε την κολλητική 
πλευρά προς τα µέσα. Τοποθετήστε το έµπλαστρο µέσα στον αρχικό φακελλίσκο και στη συνέχεια 
πετάξτε το φακελλίσκο µε ασφάλεια, σε µέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Κατά την απόρριψη χρησιµοποιηµένων ή µη χρησιµοποιηµένων εµπλάστρων, πρέπει να τηρείτε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις για τα οικιακά απορρίµατα ή µπορείτε να τα επιστρέψετε 
στο φαρµακείο. Μην τα απορρίπτετε στην τουαλέτα ή στο σκουπιδοφάγο. 
 
∆ερµατικές αντιδράσεις 
 
Το έµπλαστρο είναι δυνατόν να προκαλέσει δερµατικές αντιδράσεις. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή 
µέτριες και επηρεάζουν µόνο την περιοχή του δέρµατος όπου τοποθετήθηκε το έµπλαστρο. Οι 
αντιδράσεις κανονικά εξαφανίζονται σε µερικές ώρες µετά από από την αφαίρεση του εµπλάστρου. 
Εάν παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση που διαρκεί για περισσότερο από µερικές ηµέρες, σοβαρή 
αντίδραση ή δερµατική αντίδραση η οποία εξαπλώνεται έξω από την περιοχή του δέρµατος που 
καλύφθηκε από το έµπλαστρο, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας. 
 
Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Neupro από την κανονική 
 
Η λήψη µεγαλύτερων δόσεων Neupro από εκείνες που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας µπορεί να 
προκαλέσει ναυτία, έµετο, χαµηλή πίεση του αίµατος, ταχυπαλµία, ψευδαισθήσεις, σύγχυση ή 
υπερβολική υπνηλία. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε περισσότερα έµπλαστρα από αυτά που σας 
είπε ο γιατρός σας, αφαιρέστε τα επιπλέον έµπλαστρα. 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας, αφαιρέστε το 
παλιό έµπλαστρο και χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Εάν ξεχάσατε 
να κολλήσετε ένα νέο έµπλαστρο αφού αφαιρέσατε το παλιό, χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο 
αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Την επόµενη µέρα, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα νέο έµπλαστρο τη 
συνηθισµένη ώρα. Μην χρησιµοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Neupro 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, εάν χρησιµοποιείτε δόση Neupro υψηλότερη από 
2 mg και διακόψετε τα έµπλαστρα ξαφνικά, είναι πιθανόν να εκδηλώσετε συµπτώµατα όπως πυρετός, 
ακαµψία των αρθρώσεων, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα ή διαταραχές της συνείδησης. Συνεπώς, η 
δόση του Neupro θα πρέπει να µειώνεται σταδιακά κατά 2 mg κάθε δεύτερη ηµέρα. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Neupro µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν 
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
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Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) 
Μπορεί να παρουσιάσετε ναυτία και έµετο στην αρχή της θεραπείας. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες και παροδικές, ακόµα και αν συνεχίσετε τη θεραπεία. Άλλες πολύ 
συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ζάλη, υπνηλία και δερµατικοί ερεθισµοί κάτω από το έµπλαστρο 
όπως κοκκίνισµα του δέρµατος και κνησµός. 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 100 έως 1 στους 10 ασθενείς) 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ξαφνικός ύπνος χωρίς προειδοποίηση, να βλέπει ή να ακούει 
κανείς πράγµατα που δεν είναι αληθινά (ψευδαισθήσεις), ακούσιες κινήσεις σχετιζόµενες µε τη νόσο 
του Parkinson (δυσκινησία), ζάλη κατά την αλλαγή από καθιστή ή ύπτια σε όρθια στάση λόγω 
µειωµένης πίεσης του αίµατος, αυξηµένη πίεση του αίµατος, άγχος, διάρροια, πονοκέφαλος, αφύσικα 
όνειρα, αϋπνία, αδυναµία (καταστάσεις που συµπεριλαµβάνουν κόπωση, εξασθένιση και αίσθηµα 
δυσφορίας), πρήξιµο των µηρών και άκρων ποδών, λήθαργος, µειωµένη όρεξη (ανορεξία), 
δυσκοιλιότητα, λόξυγκας, βήχας, αίσθηµα πυρώσεως πίσω από το στέρνο, ξηροστοµία, αυξηµένη 
εφίδρωση. 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 1.000 έως 1 στους 100 ασθενείς) 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι λιποθυµία, λιποθυµία λόγω πτώσης της πίεσης του αίµατος 
κατά την ορθοστασία, απώλεια συνείδησης, αυξηµένες ή µη φυσιολογικές τιµές αποτελεσµάτων 
ηπατικής λειτουργίας, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα, µειωµένη πίεση αίµατος, δύσπνοια, εξάνθηµα, 
γενικευµένος κνησµός, αίσθηµα µη φυσιολογικής κίνησης (ίλιγγος), κακή ισορροπία, αφύσικο 
βάδισµα, πτώσεις, µυϊκός τρόµος, σύγχυση, οπτικές διαταραχές όπως χρώµατα ή φώτα που δεν 
υπάρχουν ή θολή όραση, µειωµένη συγκέντρωση, απώλεια µνήµης, διαταραχές του ύπνου, εφιάλτες, 
µούδιασµα ή µυρµηκίαση, αίσθηµα αυξηµένων παλµών, απώλεια βάρους, δυσφορία και πόνος του 
στοµάχου, οίδηµα των αρθρώσεων, ανικανότητα στους άνδρες (ανικανότητα επίτευξης ή διατήρησης 
της στύσης), µη φυσιολογικό αίσθηµα, αλλοιωµένη αίσθηση της γεύσης φαγητού και ποτού. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 10.000 έως 1 στους 1.000 ασθενείς) 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ψυχωτικές διαταραχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
αφύσικες σκέψεις για την πραγµατικότητα και την συµπεριφορά (παρανοειδής ψύχωση) ή ασυνήθιστη 
τάση για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης σεξουαλικότητας, 
και ακούσιοι µυϊκοί σπασµοί (επιληπτικές κρίσεις, σπασµοί). Παρορµητικές διαταραχές (π.χ. 
παθολογικός τζόγος, επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις)) έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς που λάµβαναν Neupro.  
 
Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια 
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NEUPRO 
 
• Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
• Να µη χρησιµοποιείτε το Neupro µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην 

επισήµανση και στο κουτί. 
• Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
• Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Neupro 
 
• Η δραστική ουσία είναι η ροτιγοτίνη. 

Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 4 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 20 cm2 
περιέχει 9,0 mg ροτιγοτίνης. 
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• Τα άλλα συστατικά είναι πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 

povidone K90, µεταδιθειώδες νάτριο (E223), ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
Υπόστρωµα: Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, 
κόκκινη χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη 
χρωστική 7). 
Προστατευτική µεµβράνη: ∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 

 
 
Εµφάνιση του Neupro και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Το Neupro είναι ένα διαδερµικό έµπλαστρο. Είναι λεπτό και αποτελείται από τρία στρώµατα. Είναι 
τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες. Η εξωτερική πλευρά έχει χρώµα µπεζ και φέρει την 
επισήµανση Neupro 4 mg/24 h 
 
Το Neupro διατίθεται στα ακόλουθα µεγέθη συσκευασίας: 
Κουτιά που περιέχουν 7, 28 ή 100 έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Neupro 6 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 

 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε 
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 χορηγήθηκε για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε 
τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1. Τι είναι το Neupro και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Neupro 
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Neupro 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Neupro 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEUPRO ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Η ροτιγοτίνη, η δραστική ουσία του Neupro, ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται 
αγωνιστές της ντοπαµίνης, τα οποία διεγείρουν τους υποδοχείς ντοπαµίνης στον εγκέφαλο. 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της νόσου του Parkinson 
σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Μην χρησιµοποιήσετε το Neupro 
 
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη ροτιγοτίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του Neupro. 
- σε περίπτωση που χρειάζεται να υποβληθείτε σε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού (µέθοδος 

οπτικοποίησης των εσωτερικών οργάνων και ιστών του σώµατος) ή καρδιοµετατροπή 
(αντιµετώπιση ανώµαλου καρδιακού ρυθµού). Πριν από τη διαδικασία, πρέπει να αφαιρέσετε το 
έµπλαστρο Neupro. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο µετά τη διαδικασία. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Neupro 
 
- Αυτό το φάρµακο µπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίµατος, έτσι η πίεσή σας πρέπει να 

µετράται τακτικά, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας. 
 
- Σε περίπτωση που αισθανθείτε έντονη υπνηλία ή κοιµηθείτε ξαφνικά, παρακαλείσθε να 

ενηµερώσετε το γιατρό σας (βλ. επίσης παράγραφο 2, ‘Οδήγηση και χειρισµός µηχανών’). 
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- Όπως και κάθε άλλο έµπλαστρο ή επίδεσµος, το Neupro µπορεί να προκαλέσει δερµατικές 
αντιδράσεις. Αυτές είναι κανονικά ήπιες και συνήθως επηρεάζουν µόνο την περιοχή του 
δέρµατος όπου είχε τοποθετηθεί το έµπλαστρο. Συνιστούµε να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε 
διαφορετικό σηµείο κάθε µέρα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε την ίδια περιοχή του δέρµατος 
µέσα σε 14 ηµέρες. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση η οποία διαρκεί για 
περισσότερο από µερικές ηµέρες, εάν η δερµατική αντίδραση γίνει σοβαρή ή εάν η δερµατική 
αντίδραση εξαπλωθεί εκτός της περιοχής που καλύφθηκε από το έµπλαστρο, παρακαλείσθε να 
ενηµερώσετε το γιατρό σας. Αποφεύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως ή σε solarium των 
περιοχών του δέρµατος που εµφανίζουν οποιουδήποτε είδους δερµατική αντίδραση λόγω του 
Neupro. 

 
- Συνιστούµε οφθαλµιατρικούς ελέγχους σε συχνή βάση ή σε περίπτωση εµφανίσεως 

προβληµάτων όρασης. 
 
- Αν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήµατα µπορεί να  χρειαστεί να λάβετε µειωµένη δόση. 

Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας, αν τα ηπατικά σας προβλήµατα χειροτερεύσουν. 
 
- Παρορµητικές συµπεριφορές, όπως υπερβολικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα (αυξηµένη 

σεξουαλική ορµή), αυξηµένη λίµπιντο (αυξηµένο σεξουαλικό ενδιαφέρον), επαναλαµβανόµενες 
πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λάµβαναν 
Neupro.  

 
Λήψη άλλων φαρµάκων 
 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα 
άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. 
 
Τα νευροληπτικά (φάρµακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου) ή το metoclopramide 
(χρησιµοποιείται κατά της ναυτίας και του έµετου) µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του 
Neupro. ∆εν πρέπει να λαµβάνετε αυτά τα φάρµακα ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε το γιατρό σας εάν είναι ασφαλές να καταναλώνετε οινόπνευµα ή να 
παίρνετε ηρεµιστικά φάρµακα (για παράδειγµα, βενζοδιαζεπίνη, φάρµακα για την καταπολέµηση 
ψυχιατρικών διαταραχών και για τη θεραπεία της κατάθλιψης) ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Χρήση του Neupro µε τροφές και ποτά 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη εισέρχεται στο αίµα µέσω του δέρµατος, η πρόσληψη τροφής ή ποτού δεν την 
επηρεάζει. Πριν καταναλώσετε οινόπνευµα, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας.  
 
Κύηση και θηλασµός 
 
Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος. Οι επιδράσεις της 
ροτιγοτίνης στην εγκυµοσύνη και στο έµβρυο δεν είναι γνωστές, συνεπώς το Neupro δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Το Neupro δεν συνιστάται εάν θηλάζετε, καθώς είναι πιθανόν ότι θα µειώσει την παραγωγή µητρικού 
γάλακτος. Η ροτιγοτίνη µπορεί επίσης να εισέλθει στο µητρικό γάλα και να επηρεάσει το βρέφος σας. 
Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι χρειάζεται να πάρετε Neupro, θα πρέπει να διακόψετε το θηλασµό. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
 
Το Neupro µπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε έντονη υπνηλία, καθώς και να κοιµηθείτε πολύ 
ξαφνικά. Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συµπτώµατα, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να συµµετέχετε σε 
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δραστηριότητες, για παράδειγµα χρήση µηχανηµάτων, όπου η έλλειψη εγρήγορσης θα µπορούσε να 
θέσει εσάς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού. 
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, ασθενείς κοιµήθηκαν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, προκαλώντας 
ατυχήµατα. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το Neupro αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, θα ξεκινήσετε χρησιµοποιώντας Neupro 2 mg/24 h κάθε µέρα. Αυτή η δόση 
θα αυξηθεί σε εβδοµαδιαία βάση σε βήµατα των 2 mg/24 h µέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη δόση 
(δόση διατήρησης) για τις ατοµικές σας ανάγκες. Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h, η οποία 
επιτυγχάνεται εντός 4 εβδοµάδων. Για την επίτευξη των αντίστοιχων δόσεων, διατίθενται επίπεδα 
ονοµαστικής ισχύος 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h και 8 mg/24 h. 
 
Η κατάλληλη για εσάς δόση εξαρτάται από τις ατοµικές σας ανάγκες. 
 
4 mg Neupro ηµερησίως µπορεί να συνιστά αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για την 
πλειονότητα των ασθενών, η κατάλληλη δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων, σε δόσεις των 
6 mg ηµερησίως ή 8 mg ηµερησίως αντίστοιχα. Η µέγιστη ηµερήσια δόση είναι 8 mg. 
 
Μην τεµαχίζετε το Neupro. 
 
Εάν πρέπει να διακόψετε τη λήψη αυτού του φαρµάκου, βλ. παράγραφο 3, ‘Εάν σταµατήσετε να 
χρησιµοποιείτε το Neupro’. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
∆εν είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία του 
ασθενούς.  
Το Neupro δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε παιδιά. 
 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιµοποιείτε το Neupro: 
 
Πού να κολλήσετε το έµπλαστρο 
 

Τοποθετήστε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου 
σε καθαρό, στεγνό, υγιές δέρµα στις ακόλουθες 
περιοχές:  

• ώµος 
• µπράτσο 
• κοιλιά 
• µηρός 
• γοφός 
• πλευρά (µεταξύ των πλευρών και του γοφού). 

 

 
Για να αποφύγετε τον ερεθισµό του δέρµατος, τοποθετείτε το Neupro σε διαφορετική περιοχή του 
δέρµατος κάθε µέρα (για παράδειγµα, στη δεξιά πλευρά του σώµατος τη µία µέρα, µετά στην 
αριστερή πλευρά την επόµενη ηµέρα, ή στο επάνω µέρος του σώµατος τη µία µέρα, µετά στο κάτω 
µέρος του σώµατος). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το Neupro στην ίδια περιοχή του δέρµατος 
δύο φορές µέσα σε 14 ηµέρες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Θα πρέπει να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε περιοχές όπου δεν θα τρίβονται από στενά ρούχα, 

οπότε και θα µπορούσε να αποκολληθεί. 
• Εάν χρειάζεται να τοποθετήσετε το έµπλαστρο σε περιοχή του δέρµατος µε έντονη τριχοφυΐα, 

πρέπει να ξυρίσετε την περιοχή τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν κολλήσετε εκεί το έµπλαστρο. 
• Μην κολλήσετε το έµπλαστρο σε ανοιγµένο δέρµα ή σε δέρµα που είναι κόκκινο, ερεθισµένο ή 

µε βλάβες. 
• Μην χρησιµοποιείτε κρέµες, έλαια, λοσιόν, πούδρες ή άλλα προϊόντα για τη φροντίδα του 

δέρµατος στην περιοχή όπου θα κολλήσετε το έµπλαστρο ή κοντά σε έµπλαστρο που ήδη 
φοράτε. Το έµπλαστρο µπορεί να χαλαρώσει. 

• Η λειτουργία του Neupro δεν επηρεάζεται από το λουτρό, το ντους ή τη σωµατική άσκηση. 
Εντούτοις, ελέγχετε ότι το έµπλαστρο δεν έχει ξεκολλήσει µετά από παρόµοιες δραστηριότητες. 

• Θα πρέπει να αποφεύγετε την εξωτερική θερµότητα (για παράδειγµα, έντονο ηλιακό φως, 
σάουνα, θερµά λουτρά, θερµαντικά επιθέµατα ή θερµοφόρες) στην περιοχή του εµπλάστρου.  

• Εάν το έµπλαστρο ερεθίσει το δέρµα σας, θα πρέπει να κρατήσετε τη συγκεκριµένη περιοχή του 
δέρµατος προστατευµένη από τον ήλιο, καθώς η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να 
προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 

 
Πώς να χρησιµοποιήσετε το έµπλαστρο 
 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε ένα φακελλίσκο. Πρέπει να κολλήσετε το Neupro επάνω στο 
δέρµα αµέσως µετά το άνοιγµα του φακελλίσκου και την αφαίρεση της προστατευτικής µεµβράνης. 
 
Πρέπει να τοποθετείτε ένα έµπλαστρο Neupro στο δέρµα µία φορά την ηµέρα. Θα πρέπει να αφήσετε 
το έµπλαστρο επάνω στο δέρµα σας για 24 ώρες και στη συνέχεια να το αντικαταστήσετε µε ένα νέο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλιό έµπλαστρο πριν κολλήσετε το νέο. Θα πρέπει να 
αντικαθιστάτε το έµπλαστρο περίπου την ίδια ώρα κάθε µέρα. 
 

1. 
Για να ανοίξετε το 
φακελλίσκο, κρατήστε τις 
δύο πλευρές του 
φακελλίσκου. Ξεκολλήστε 
το αλουµινένιο φύλλο και 
ανοίξτε το φακελλίσκο. 

   

2. 
Αφαιρέστε το έµπλαστρο 
από το φακελλίσκο. 

 

3. 
Η κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου καλύπτεται από 
µια διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη. Κρατήστε το 
έµπλαστρο και µε τα δύο 
χέρια, µε την προστατευτική 
µεµβράνη να κοιτάζει προς 
το µέρος σας. 
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4. 
Λυγίστε το έµπλαστρο στα 
δύο, έτσι ώστε να ανοίξει η 
εγκοπή σχήµατος S στη 
µεµβράνη. 

 

5. 
Ξεκολλήστε τη µία πλευρά 
της προστατευτικής 
µεµβράνης. Μην αγγίζετε 
την κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου µε τα δάκτυλά 
σας.  

6. 
Κρατήστε το άλλο µισό της 
άκαµπτης προστατευτικής 
µεµβράνης και τοποθετήστε 
την κολλητική επιφάνεια του 
εµπλάστρου επάνω στο 
δέρµα σας. Πιέστε την 
κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου σταθερά στη 
θέση της. 

 

7. 
∆ιπλώστε προς τα πίσω το 
άλλο µισό του εµπλάστρου 
και αφαιρέστε την άλλη 
πλευρά της προστατευτικής 
µεµβράνης.  

8. 
Πιέστε το έµπλαστρο προς 
τα κάτω σταθερά µε την 
παλάµη του χεριού σας για 
περίπου 20 έως 
30 δευτερόλεπτα για να 
βεβαιωθείτε ότι το 
έµπλαστρο βρίσκεται σε 
πλήρη επαφή µε το δέρµα 
και ότι οι άκρες είναι 
κολληµένες καλά. 

 

 
Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό αµέσως µετά την τοποθέτηση του εµπλάστρου. 
 
Πώς να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο 
 
Πριν τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο, ξεκολλήστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο αργά και 
προσεκτικά. 
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Πλύνετε απαλά την περιοχή µε ζεστό νερό και µαλακό σαπούνι για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειµµα 
κολλητικής ουσίας από το δέρµα σας µετά την αφαίρεση του εµπλάστρου. Μπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε µια µικρή ποσότητα βρεφικού λαδιού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείµµατα της 
κολλητικής ουσίας που δεν αφαιρέθηκαν µε το πλύσιµο. 
Μην χρησιµοποιείτε οινόπνευµα ή άλλα διαλυτικά υγρά όπως ασετόν, καθώς αυτά µπορεί να 
ερεθίσουν το δέρµα σας. 
Σε περίπτωση που το έµπλαστρο ξεκολλήσει, πρέπει να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο της ηµέρας και στη συνέχεια αντικαταστήστε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα. 
 
Τι να κάνετε µε τα έµπλαστρα που έχουν ή δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
 
Τα χρησιµοποιηµένα έµπλαστρα εξακολουθούν να περιέχουν δραστικές ουσίες, οι οποίες µπορεί να 
είναι επικίνδυνες για τους άλλους. ∆ιπλώστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο µε την κολλητική 
πλευρά προς τα µέσα. Τοποθετήστε το έµπλαστρο µέσα στον αρχικό φακελλίσκο και στη συνέχεια 
πετάξτε το φακελλίσκο µε ασφάλεια, σε µέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Κατά την απόρριψη χρησιµοποιηµένων ή µη χρησιµοποιηµένων εµπλάστρων, πρέπει να τηρείτε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις για τα οικιακά απορρίµατα ή µπορείτε να τα επιστρέψετε 
στο φαρµακείο. Μην τα απορρίπτετε στην τουαλέτα ή στο σκουπιδοφάγο. 
 
∆ερµατικές αντιδράσεις 
 
Το έµπλαστρο είναι δυνατόν να προκαλέσει δερµατικές αντιδράσεις. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή 
µέτριες και επηρεάζουν µόνο την περιοχή του δέρµατος όπου τοποθετήθηκε το έµπλαστρο. Οι 
αντιδράσεις κανονικά εξαφανίζονται σε µερικές ώρες µετά από από την αφαίρεση του εµπλάστρου. 
Εάν παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση που διαρκεί για περισσότερο από µερικές ηµέρες, σοβαρή 
αντίδραση ή δερµατική αντίδραση η οποία εξαπλώνεται έξω από την περιοχή του δέρµατος που 
καλύφθηκε από το έµπλαστρο, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας. 
 
Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Neupro από την κανονική 
 
Η λήψη µεγαλύτερων δόσεων Neupro από εκείνες που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας µπορεί να 
προκαλέσει ναυτία, έµετο, χαµηλή πίεση του αίµατος, ταχυπαλµία, ψευδαισθήσεις, σύγχυση ή 
υπερβολική υπνηλία. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε περισσότερα έµπλαστρα από αυτά που σας 
είπε ο γιατρός σας, αφαιρέστε τα επιπλέον έµπλαστρα. 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας, αφαιρέστε το 
παλιό έµπλαστρο και χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Εάν ξεχάσατε 
να κολλήσετε ένα νέο έµπλαστρο αφού αφαιρέσατε το παλιό, χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο 
αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Την επόµενη µέρα, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα νέο έµπλαστρο τη 
συνηθισµένη ώρα. Μην χρησιµοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Neupro 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, εάν χρησιµοποιείτε δόση Neupro υψηλότερη από 
2 mg και διακόψετε τα έµπλαστρα ξαφνικά, είναι πιθανόν να εκδηλώσετε συµπτώµατα όπως πυρετός, 
ακαµψία των αρθρώσεων, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα ή διαταραχές της συνείδησης. Συνεπώς, η 
δόση του Neupro θα πρέπει να µειώνεται σταδιακά κατά 2 mg κάθε δεύτερη ηµέρα. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Neupro µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν 
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
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Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) 
Μπορεί να παρουσιάσετε ναυτία και έµετο στην αρχή της θεραπείας. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες και παροδικές, ακόµα και αν συνεχίσετε τη θεραπεία. Άλλες πολύ 
συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ζάλη, υπνηλία και δερµατικοί ερεθισµοί κάτω από το έµπλαστρο 
όπως κοκκίνισµα του δέρµατος και κνησµός. 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 100 έως 1 στους 10 ασθενείς) 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ξαφνικός ύπνος χωρίς προειδοποίηση, να βλέπει ή να ακούει 
κανείς πράγµατα που δεν είναι αληθινά (ψευδαισθήσεις), ακούσιες κινήσεις σχετιζόµενες µε τη νόσο 
του Parkinson (δυσκινησία), ζάλη κατά την αλλαγή από καθιστή ή ύπτια σε όρθια στάση λόγω 
µειωµένης πίεσης του αίµατος, αυξηµένη πίεση του αίµατος, άγχος, διάρροια, πονοκέφαλος, αφύσικα 
όνειρα, αϋπνία, αδυναµία (καταστάσεις που συµπεριλαµβάνουν κόπωση, εξασθένιση και αίσθηµα 
δυσφορίας), πρήξιµο των µηρών και άκρων ποδών, λήθαργος, µειωµένη όρεξη (ανορεξία), 
δυσκοιλιότητα, λόξυγκας, βήχας, αίσθηµα πυρώσεως πίσω από το στέρνο, ξηροστοµία, αυξηµένη 
εφίδρωση. 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 1.000 έως 1 στους 100 ασθενείς) 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι λιποθυµία, λιποθυµία λόγω πτώσης της πίεσης του αίµατος 
κατά την ορθοστασία, απώλεια συνείδησης, αυξηµένες ή µη φυσιολογικές τιµές αποτελεσµάτων 
ηπατικής λειτουργίας, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα, µειωµένη πίεση αίµατος, δύσπνοια, εξάνθηµα, 
γενικευµένος κνησµός, αίσθηµα µη φυσιολογικής κίνησης (ίλιγγος), κακή ισορροπία, αφύσικο 
βάδισµα, πτώσεις, µυϊκός τρόµος, σύγχυση, οπτικές διαταραχές όπως χρώµατα ή φώτα που δεν 
υπάρχουν ή θολή όραση, µειωµένη συγκέντρωση, απώλεια µνήµης, διαταραχές του ύπνου, εφιάλτες, 
µούδιασµα ή µυρµηκίαση, αίσθηµα αυξηµένων παλµών, απώλεια βάρους, δυσφορία και πόνος του 
στοµάχου, οίδηµα των αρθρώσεων, ανικανότητα στους άνδρες (ανικανότητα επίτευξης ή διατήρησης 
της στύσης), µη φυσιολογικό αίσθηµα, αλλοιωµένη αίσθηση της γεύσης φαγητού και ποτού. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 10.000 έως 1 στους 1.000 ασθενείς) 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ψυχωτικές διαταραχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
αφύσικες σκέψεις για την πραγµατικότητα και την συµπεριφορά (παρανοειδής ψύχωση) ή ασυνήθιστη 
τάση για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης σεξουαλικότητας, 
και ακούσιοι µυϊκοί σπασµοί (επιληπτικές κρίσεις, σπασµοί). Παρορµητικές διαταραχές (π.χ. 
παθολογικός τζόγος, επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις)) έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς που λάµβαναν Neupro.  
 
Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια 
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NEUPRO 
 
• Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
• Να µη χρησιµοποιείτε το Neupro µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην 

επισήµανση και στο κουτί. 
• Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
• Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Neupro 
 
• Η δραστική ουσία είναι η ροτιγοτίνη. 

Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 6 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 30 cm2 
περιέχει 13,5 mg ροτιγοτίνης. 
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• Τα άλλα συστατικά είναι πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 

povidone K90, µεταδιθειώδες νάτριο (E223), ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
Υπόστρωµα: Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, 
κόκκινη χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη 
χρωστική 7). 
Προστατευτική µεµβράνη: ∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 

 
 
Εµφάνιση του Neupro και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Το Neupro είναι ένα διαδερµικό έµπλαστρο. Είναι λεπτό και αποτελείται από τρία στρώµατα. Είναι 
τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες. Η εξωτερική πλευρά έχει χρώµα µπεζ και φέρει την 
επισήµανση Neupro 6 mg/24 h 
 
Το Neupro διατίθεται στα ακόλουθα µεγέθη συσκευασίας: 
Κουτιά που περιέχουν 7, 28 ή 100 έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Neupro 8 mg/24 h διαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 

 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε 
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 χορηγήθηκε για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε 
τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1. Τι είναι το Neupro και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Neupro 
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Neupro 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Neupro 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEUPRO ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Η ροτιγοτίνη, η δραστική ουσία του Neupro, ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται 
αγωνιστές της ντοπαµίνης, τα οποία διεγείρουν τους υποδοχείς ντοπαµίνης στον εγκέφαλο. 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της νόσου του Parkinson 
σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Μην χρησιµοποιήσετε το Neupro 
 
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη ροτιγοτίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του Neupro. 
- σε περίπτωση που χρειάζεται να υποβληθείτε σε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού (µέθοδος 

οπτικοποίησης των εσωτερικών οργάνων και ιστών του σώµατος) ή καρδιοµετατροπή 
(αντιµετώπιση ανώµαλου καρδιακού ρυθµού). Πριν από τη διαδικασία, πρέπει να αφαιρέσετε το 
έµπλαστρο Neupro. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο µετά τη διαδικασία. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Neupro 
 
- Αυτό το φάρµακο µπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίµατος, έτσι η πίεσή σας πρέπει να 

µετράται τακτικά, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας. 
 
- Σε περίπτωση που αισθανθείτε έντονη υπνηλία ή κοιµηθείτε ξαφνικά, παρακαλείσθε να 

ενηµερώσετε το γιατρό σας (βλ. επίσης παράγραφο 2, ‘Οδήγηση και χειρισµός µηχανών’). 
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- Όπως και κάθε άλλο έµπλαστρο ή επίδεσµος, το Neupro µπορεί να προκαλέσει δερµατικές 
αντιδράσεις. Αυτές είναι κανονικά ήπιες και συνήθως επηρεάζουν µόνο την περιοχή του 
δέρµατος όπου είχε τοποθετηθεί το έµπλαστρο. Συνιστούµε να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε 
διαφορετικό σηµείο κάθε µέρα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε την ίδια περιοχή του δέρµατος 
µέσα σε 14 ηµέρες. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση η οποία διαρκεί για 
περισσότερο από µερικές ηµέρες, εάν η δερµατική αντίδραση γίνει σοβαρή ή εάν η δερµατική 
αντίδραση εξαπλωθεί εκτός της περιοχής που καλύφθηκε από το έµπλαστρο, παρακαλείσθε να 
ενηµερώσετε το γιατρό σας. Αποφεύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως ή σε solarium των 
περιοχών του δέρµατος που εµφανίζουν οποιουδήποτε είδους δερµατική αντίδραση λόγω του 
Neupro. 

 
- Συνιστούµε οφθαλµιατρικούς ελέγχους σε συχνή βάση ή σε περίπτωση εµφανίσεως 

προβληµάτων όρασης. 
 
- Αν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήµατα µπορεί να  χρειαστεί να λάβετε µειωµένη δόση. 

Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας, αν τα ηπατικά σας προβλήµατα χειροτερεύσουν. 
 
- Παρορµητικές συµπεριφορές, όπως υπερβολικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα (αυξηµένη 

σεξουαλική ορµή), αυξηµένη λίµπιντο (αυξηµένο σεξουαλικό ενδιαφέρον), επαναλαµβανόµενες 
πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λάµβαναν 
Neupro.  

 
Λήψη άλλων φαρµάκων 
 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα 
άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. 
 
Τα νευροληπτικά (φάρµακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου) ή το metoclopramide 
(χρησιµοποιείται κατά της ναυτίας και του έµετου) µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του 
Neupro. ∆εν πρέπει να λαµβάνετε αυτά τα φάρµακα ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε το γιατρό σας εάν είναι ασφαλές να καταναλώνετε οινόπνευµα ή να 
παίρνετε ηρεµιστικά φάρµακα (για παράδειγµα, βενζοδιαζεπίνη, φάρµακα για την καταπολέµηση 
ψυχιατρικών διαταραχών και για τη θεραπεία της κατάθλιψης) ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Χρήση του Neupro µε τροφές και ποτά 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη εισέρχεται στο αίµα µέσω του δέρµατος, η πρόσληψη τροφής ή ποτού δεν την 
επηρεάζει. Πριν καταναλώσετε οινόπνευµα, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας.  
 
Κύηση και θηλασµός 
 
Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος. Οι επιδράσεις της 
ροτιγοτίνης στην εγκυµοσύνη και στο έµβρυο δεν είναι γνωστές, συνεπώς το Neupro δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Το Neupro δεν συνιστάται εάν θηλάζετε, καθώς είναι πιθανόν ότι θα µειώσει την παραγωγή µητρικού 
γάλακτος. Η ροτιγοτίνη µπορεί επίσης να εισέλθει στο µητρικό γάλα και να επηρεάσει το βρέφος σας. 
Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι χρειάζεται να πάρετε Neupro, θα πρέπει να διακόψετε το θηλασµό. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
 
Το Neupro µπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε έντονη υπνηλία, καθώς και να κοιµηθείτε πολύ 
ξαφνικά. Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συµπτώµατα, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να συµµετέχετε σε 
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δραστηριότητες, για παράδειγµα χρήση µηχανηµάτων, όπου η έλλειψη εγρήγορσης θα µπορούσε να 
θέσει εσάς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού. 
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, ασθενείς κοιµήθηκαν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, προκαλώντας 
ατυχήµατα. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το Neupro αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
 
Στην αρχή της θεραπείας, θα ξεκινήσετε χρησιµοποιώντας Neupro 2 mg/24 h κάθε µέρα. Αυτή η δόση 
θα αυξηθεί σε εβδοµαδιαία βάση σε βήµατα των 2 mg/24 h µέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη δόση 
(δόση διατήρησης) για τις ατοµικές σας ανάγκες. Η µέγιστη δόση είναι 8 mg/24 h, η οποία 
επιτυγχάνεται εντός 4 εβδοµάδων. Για την επίτευξη των αντίστοιχων δόσεων, διατίθενται επίπεδα 
ονοµαστικής ισχύος 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h και 8 mg/24 h. 
 
Η κατάλληλη για εσάς δόση εξαρτάται από τις ατοµικές σας ανάγκες. 
 
4 mg Neupro ηµερησίως µπορεί να συνιστά αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για την 
πλειονότητα των ασθενών, η κατάλληλη δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων, σε δόσεις των 
6 mg ηµερησίως ή 8 mg ηµερησίως αντίστοιχα. Η µέγιστη ηµερήσια δόση είναι 8 mg. 
 
Μην τεµαχίζετε το Neupro. 
 
Εάν πρέπει να διακόψετε τη λήψη αυτού του φαρµάκου, βλ. παράγραφο 3, ‘Εάν σταµατήσετε να 
χρησιµοποιείτε το Neupro’. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
∆εν είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία του 
ασθενούς.  
Το Neupro δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε παιδιά. 
 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιµοποιείτε το Neupro: 
 
Πού να κολλήσετε το έµπλαστρο 
 

Τοποθετήστε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου 
σε καθαρό, στεγνό, υγιές δέρµα στις ακόλουθες 
περιοχές:  

• ώµος 
• µπράτσο 
• κοιλιά 
• µηρός 
• γοφός 
• πλευρά (µεταξύ των πλευρών και του γοφού). 

 

 
Για να αποφύγετε τον ερεθισµό του δέρµατος, τοποθετείτε το Neupro σε διαφορετική περιοχή του 
δέρµατος κάθε µέρα (για παράδειγµα, στη δεξιά πλευρά του σώµατος τη µία µέρα, µετά στην 
αριστερή πλευρά την επόµενη ηµέρα, ή στο επάνω µέρος του σώµατος τη µία µέρα, µετά στο κάτω 
µέρος του σώµατος). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το Neupro στην ίδια περιοχή του δέρµατος 
δύο φορές µέσα σε 14 ηµέρες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Θα πρέπει να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε περιοχές όπου δεν θα τρίβονται από στενά ρούχα, 

οπότε και θα µπορούσε να αποκολληθεί. 
• Εάν χρειάζεται να τοποθετήσετε το έµπλαστρο σε περιοχή του δέρµατος µε έντονη τριχοφυΐα, 

πρέπει να ξυρίσετε την περιοχή τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν κολλήσετε εκεί το έµπλαστρο. 
• Μην κολλήσετε το έµπλαστρο σε ανοιγµένο δέρµα ή σε δέρµα που είναι κόκκινο, ερεθισµένο ή 

µε βλάβες. 
• Μην χρησιµοποιείτε κρέµες, έλαια, λοσιόν, πούδρες ή άλλα προϊόντα για τη φροντίδα του 

δέρµατος στην περιοχή όπου θα κολλήσετε το έµπλαστρο ή κοντά σε έµπλαστρο που ήδη 
φοράτε. Το έµπλαστρο µπορεί να χαλαρώσει. 

• Η λειτουργία του Neupro δεν επηρεάζεται από το λουτρό, το ντους ή τη σωµατική άσκηση. 
Εντούτοις, ελέγχετε ότι το έµπλαστρο δεν έχει ξεκολλήσει µετά από παρόµοιες δραστηριότητες. 

• Θα πρέπει να αποφεύγετε την εξωτερική θερµότητα (για παράδειγµα, έντονο ηλιακό φως, 
σάουνα, θερµά λουτρά, θερµαντικά επιθέµατα ή θερµοφόρες) στην περιοχή του εµπλάστρου.  

• Εάν το έµπλαστρο ερεθίσει το δέρµα σας, θα πρέπει να κρατήσετε τη συγκεκριµένη περιοχή του 
δέρµατος προστατευµένη από τον ήλιο, καθώς η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να 
προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 

 
Πώς να χρησιµοποιήσετε το έµπλαστρο 
 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε ένα φακελλίσκο. Πρέπει να κολλήσετε το Neupro επάνω στο 
δέρµα αµέσως µετά το άνοιγµα του φακελλίσκου και την αφαίρεση της προστατευτικής µεµβράνης. 
 
Πρέπει να τοποθετείτε ένα έµπλαστρο Neupro στο δέρµα µία φορά την ηµέρα. Θα πρέπει να αφήσετε 
το έµπλαστρο επάνω στο δέρµα σας για 24 ώρες και στη συνέχεια να το αντικαταστήσετε µε ένα νέο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλιό έµπλαστρο πριν κολλήσετε το νέο. Θα πρέπει να 
αντικαθιστάτε το έµπλαστρο περίπου την ίδια ώρα κάθε µέρα. 
 

1. 
Για να ανοίξετε το 
φακελλίσκο, κρατήστε τις 
δύο πλευρές του 
φακελλίσκου. Ξεκολλήστε 
το αλουµινένιο φύλλο και 
ανοίξτε το φακελλίσκο. 

   

2. 
Αφαιρέστε το έµπλαστρο 
από το φακελλίσκο. 

 

3. 
Η κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου καλύπτεται από 
µια διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη. Κρατήστε το 
έµπλαστρο και µε τα δύο 
χέρια, µε την προστατευτική 
µεµβράνη να κοιτάζει προς 
το µέρος σας. 

 



118 

4. 
Λυγίστε το έµπλαστρο στα 
δύο, έτσι ώστε να ανοίξει η 
εγκοπή σχήµατος S στη 
µεµβράνη. 

 

5. 
Ξεκολλήστε τη µία πλευρά 
της προστατευτικής 
µεµβράνης. Μην αγγίζετε 
την κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου µε τα δάκτυλά 
σας.  

6. 
Κρατήστε το άλλο µισό της 
άκαµπτης προστατευτικής 
µεµβράνης και τοποθετήστε 
την κολλητική επιφάνεια του 
εµπλάστρου επάνω στο 
δέρµα σας. Πιέστε την 
κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου σταθερά στη 
θέση της. 

 

7. 
∆ιπλώστε προς τα πίσω το 
άλλο µισό του εµπλάστρου 
και αφαιρέστε την άλλη 
πλευρά της προστατευτικής 
µεµβράνης.  

8. 
Πιέστε το έµπλαστρο προς 
τα κάτω σταθερά µε την 
παλάµη του χεριού σας για 
περίπου 20 έως 
30 δευτερόλεπτα για να 
βεβαιωθείτε ότι το 
έµπλαστρο βρίσκεται σε 
πλήρη επαφή µε το δέρµα 
και ότι οι άκρες είναι 
κολληµένες καλά. 

 

 
Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό αµέσως µετά την τοποθέτηση του εµπλάστρου. 
 
Πώς να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο 
 
Πριν τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο, ξεκολλήστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο αργά και 
προσεκτικά. 
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Πλύνετε απαλά την περιοχή µε ζεστό νερό και µαλακό σαπούνι για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειµµα 
κολλητικής ουσίας από το δέρµα σας µετά την αφαίρεση του εµπλάστρου. Μπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε µια µικρή ποσότητα βρεφικού λαδιού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείµµατα της 
κολλητικής ουσίας που δεν αφαιρέθηκαν µε το πλύσιµο. 
Μην χρησιµοποιείτε οινόπνευµα ή άλλα διαλυτικά υγρά όπως ασετόν, καθώς αυτά µπορεί να 
ερεθίσουν το δέρµα σας. 
Σε περίπτωση που το έµπλαστρο ξεκολλήσει, πρέπει να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο της ηµέρας και στη συνέχεια αντικαταστήστε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα. 
 
Τι να κάνετε µε τα έµπλαστρα που έχουν ή δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
 
Τα χρησιµοποιηµένα έµπλαστρα εξακολουθούν να περιέχουν δραστικές ουσίες, οι οποίες µπορεί να 
είναι επικίνδυνες για τους άλλους. ∆ιπλώστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο µε την κολλητική 
πλευρά προς τα µέσα. Τοποθετήστε το έµπλαστρο µέσα στον αρχικό φακελλίσκο και στη συνέχεια 
πετάξτε το φακελλίσκο µε ασφάλεια, σε µέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Κατά την απόρριψη χρησιµοποιηµένων ή µη χρησιµοποιηµένων εµπλάστρων, πρέπει να τηρείτε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις για τα οικιακά απορρίµατα ή µπορείτε να τα επιστρέψετε 
στο φαρµακείο. Μην τα απορρίπτετε στην τουαλέτα ή στο σκουπιδοφάγο. 
 
∆ερµατικές αντιδράσεις 
 
Το έµπλαστρο είναι δυνατόν να προκαλέσει δερµατικές αντιδράσεις. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή 
µέτριες και επηρεάζουν µόνο την περιοχή του δέρµατος όπου τοποθετήθηκε το έµπλαστρο. Οι 
αντιδράσεις κανονικά εξαφανίζονται σε µερικές ώρες µετά από από την αφαίρεση του εµπλάστρου. 
Εάν παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση που διαρκεί για περισσότερο από µερικές ηµέρες, σοβαρή 
αντίδραση ή δερµατική αντίδραση η οποία εξαπλώνεται έξω από την περιοχή του δέρµατος που 
καλύφθηκε από το έµπλαστρο, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας. 
 
Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Neupro από την κανονική 
 
Η λήψη µεγαλύτερων δόσεων Neupro από εκείνες που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας µπορεί να 
προκαλέσει ναυτία, έµετο, χαµηλή πίεση του αίµατος, ταχυπαλµία, ψευδαισθήσεις, σύγχυση ή 
υπερβολική υπνηλία. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε περισσότερα έµπλαστρα από αυτά που σας 
είπε ο γιατρός σας, αφαιρέστε τα επιπλέον έµπλαστρα. 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας, αφαιρέστε το 
παλιό έµπλαστρο και χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Εάν ξεχάσατε 
να κολλήσετε ένα νέο έµπλαστρο αφού αφαιρέσατε το παλιό, χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο 
αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Την επόµενη µέρα, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα νέο έµπλαστρο τη 
συνηθισµένη ώρα. Μην χρησιµοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Neupro 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, εάν χρησιµοποιείτε δόση Neupro υψηλότερη από 
2 mg και διακόψετε τα έµπλαστρα ξαφνικά, είναι πιθανόν να εκδηλώσετε συµπτώµατα όπως πυρετός, 
ακαµψία των αρθρώσεων, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα ή διαταραχές της συνείδησης. Συνεπώς, η 
δόση του Neupro θα πρέπει να µειώνεται σταδιακά κατά 2 mg κάθε δεύτερη ηµέρα. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Neupro µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν 
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
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Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) 
Μπορεί να παρουσιάσετε ναυτία και έµετο στην αρχή της θεραπείας. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες και παροδικές, ακόµα και αν συνεχίσετε τη θεραπεία. Άλλες πολύ 
συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ζάλη, υπνηλία και δερµατικοί ερεθισµοί κάτω από το έµπλαστρο 
όπως κοκκίνισµα του δέρµατος και κνησµός. 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 100 έως 1 στους 10 ασθενείς) 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ξαφνικός ύπνος χωρίς προειδοποίηση, να βλέπει ή να ακούει 
κανείς πράγµατα που δεν είναι αληθινά (ψευδαισθήσεις), ακούσιες κινήσεις σχετιζόµενες µε τη νόσο 
του Parkinson (δυσκινησία), ζάλη κατά την αλλαγή από καθιστή ή ύπτια σε όρθια στάση λόγω 
µειωµένης πίεσης του αίµατος, αυξηµένη πίεση του αίµατος, άγχος, διάρροια, πονοκέφαλος, αφύσικα 
όνειρα, αϋπνία, αδυναµία (καταστάσεις που συµπεριλαµβάνουν κόπωση, εξασθένιση και αίσθηµα 
δυσφορίας), πρήξιµο των µηρών και άκρων ποδών, λήθαργος, µειωµένη όρεξη (ανορεξία), 
δυσκοιλιότητα, λόξυγκας, βήχας, αίσθηµα πυρώσεως πίσω από το στέρνο, ξηροστοµία, αυξηµένη 
εφίδρωση. 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 1.000 έως 1 στους 100 ασθενείς) 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι λιποθυµία, λιποθυµία λόγω πτώσης της πίεσης του αίµατος 
κατά την ορθοστασία, απώλεια συνείδησης, αυξηµένες ή µη φυσιολογικές τιµές αποτελεσµάτων 
ηπατικής λειτουργίας, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα, µειωµένη πίεση αίµατος, δύσπνοια, εξάνθηµα, 
γενικευµένος κνησµός, αίσθηµα µη φυσιολογικής κίνησης (ίλιγγος), κακή ισορροπία, αφύσικο 
βάδισµα, πτώσεις, µυϊκός τρόµος, σύγχυση, οπτικές διαταραχές όπως χρώµατα ή φώτα που δεν 
υπάρχουν ή θολή όραση, µειωµένη συγκέντρωση, απώλεια µνήµης, διαταραχές του ύπνου, εφιάλτες, 
µούδιασµα ή µυρµηκίαση, αίσθηµα αυξηµένων παλµών, απώλεια βάρους, δυσφορία και πόνος του 
στοµάχου, οίδηµα των αρθρώσεων, ανικανότητα στους άνδρες (ανικανότητα επίτευξης ή διατήρησης 
της στύσης), µη φυσιολογικό αίσθηµα, αλλοιωµένη αίσθηση της γεύσης φαγητού και ποτού. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 10.000 έως 1 στους 1.000 ασθενείς) 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ψυχωτικές διαταραχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
αφύσικες σκέψεις για την πραγµατικότητα και την συµπεριφορά (παρανοειδής ψύχωση) ή ασυνήθιστη 
τάση για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης σεξουαλικότητας, 
και ακούσιοι µυϊκοί σπασµοί (επιληπτικές κρίσεις, σπασµοί). Παρορµητικές διαταραχές (π.χ. 
παθολογικός τζόγος, επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις)) έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς που λάµβαναν Neupro.  
 
Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια 
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NEUPRO 
 
• Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
• Να µη χρησιµοποιείτε το Neupro µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην 

επισήµανση και στο κουτί. 
• Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
• Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Neupro 
 
• Η δραστική ουσία είναι η ροτιγοτίνη. 

Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 8 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 40 cm2 
περιέχει 18,0 mg ροτιγοτίνης. 
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• Τα άλλα συστατικά είναι πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 

povidone K90, µεταδιθειώδες νάτριο (E223), ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
Υπόστρωµα: Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, 
κόκκινη χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη 
χρωστική 7). 
Προστατευτική µεµβράνη: ∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 

 
 
Εµφάνιση του Neupro και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Το Neupro είναι ένα διαδερµικό έµπλαστρο. Είναι λεπτό και αποτελείται από τρία στρώµατα. Είναι 
τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες. Η εξωτερική πλευρά έχει χρώµα µπεζ και φέρει την 
επισήµανση Neupro 8 mg/24 h 
 
Το Neupro διατίθεται στα ακόλουθα µεγέθη συσκευασίας: 
Κουτιά που περιέχουν 7, 28 ή 100 έµπλαστρα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ} 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Neupro 2 mg/24 h 
Neupro 4 mg/24 h 
Neupro 6 mg/24 h 
Neupro 8 mg/24 h 

∆ιαδερµικό έµπλαστρο 
Ροτιγοτίνη 

 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε 
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 χορηγήθηκε για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε 
τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1. Τι είναι το Neupro και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Neupro 
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Neupro 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Neupro 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEUPRO ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Η ροτιγοτίνη, η δραστική ουσία του Neupro, ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται 
αγωνιστές της ντοπαµίνης, τα οποία διεγείρουν τους υποδοχείς ντοπαµίνης στον εγκέφαλο. 
 
Το Neupro χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των σηµείων και συµπτωµάτων της νόσου του Parkinson 
σε πρώιµο στάδιο ως µονοθεραπεία (δηλαδή χωρίς L-dopa). 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Μην χρησιµοποιήσετε το Neupro 
 
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη ροτιγοτίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του Neupro. 
- σε περίπτωση που χρειάζεται να υποβληθείτε σε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού (µέθοδος 

οπτικοποίησης των εσωτερικών οργάνων και ιστών του σώµατος) ή καρδιοµετατροπή 
(αντιµετώπιση ανώµαλου καρδιακού ρυθµού). Πριν από τη διαδικασία, πρέπει να αφαιρέσετε το 
έµπλαστρο Neupro. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο µετά τη διαδικασία. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Neupro 
 
- Αυτό το φάρµακο µπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίµατος, έτσι η πίεσή σας πρέπει να 

µετράται τακτικά, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας. 
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- Σε περίπτωση που αισθανθείτε έντονη υπνηλία ή κοιµηθείτε ξαφνικά, παρακαλείσθε να 
ενηµερώσετε το γιατρό σας (βλ. επίσης παράγραφο 2, ‘Οδήγηση και χειρισµός µηχανών’). 

 
- Όπως και κάθε άλλο έµπλαστρο ή επίδεσµος, το Neupro µπορεί να προκαλέσει δερµατικές 

αντιδράσεις. Αυτές είναι κανονικά ήπιες και συνήθως επηρεάζουν µόνο την περιοχή του 
δέρµατος όπου είχε τοποθετηθεί το έµπλαστρο. Συνιστούµε να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε 
διαφορετικό σηµείο κάθε µέρα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε την ίδια περιοχή του δέρµατος 
µέσα σε 14 ηµέρες. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση η οποία διαρκεί για 
περισσότερο από µερικές ηµέρες, εάν η δερµατική αντίδραση γίνει σοβαρή ή εάν η δερµατική 
αντίδραση εξαπλωθεί εκτός της περιοχής που καλύφθηκε από το έµπλαστρο, παρακαλείσθε να 
ενηµερώσετε το γιατρό σας. Αποφεύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως ή σε solarium των 
περιοχών του δέρµατος που εµφανίζουν οποιουδήποτε είδους δερµατική αντίδραση λόγω του 
Neupro. 

 
- Συνιστούµε οφθαλµιατρικούς ελέγχους σε συχνή βάση ή σε περίπτωση εµφανίσεως 

προβληµάτων όρασης. 
 
- Αν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήµατα µπορεί να  χρειαστεί να λάβετε µειωµένη δόση. 

Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας, αν τα ηπατικά σας προβλήµατα χειροτερεύσουν. 
 
- Παρορµητικές συµπεριφορές, όπως υπερβολικός τζόγος, υπερσεξουαλικότητα (αυξηµένη 

σεξουαλική ορµή), αυξηµένη λίµπιντο (αυξηµένο σεξουαλικό ενδιαφέρον), επαναλαµβανόµενες 
πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λάµβαναν 
Neupro.  

 
Λήψη άλλων φαρµάκων 
 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα 
άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. 
 
Τα νευροληπτικά (φάρµακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου) ή το metoclopramide 
(χρησιµοποιείται κατά της ναυτίας και του έµετου) µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα του 
Neupro. ∆εν πρέπει να λαµβάνετε αυτά τα φάρµακα ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε το γιατρό σας εάν είναι ασφαλές να καταναλώνετε οινόπνευµα ή να 
παίρνετε ηρεµιστικά φάρµακα (για παράδειγµα, βενζοδιαζεπίνη, φάρµακα για την καταπολέµηση 
ψυχιατρικών διαταραχών και για τη θεραπεία της κατάθλιψης) ενώ χρησιµοποιείτε το Neupro. 
 
Χρήση του Neupro µε τροφές και ποτά 
 
Επειδή η ροτιγοτίνη εισέρχεται στο αίµα µέσω του δέρµατος, η πρόσληψη τροφής ή ποτού δεν την 
επηρεάζει. Πριν καταναλώσετε οινόπνευµα, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας.  
 
Κύηση και θηλασµός 
 
Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος. Οι επιδράσεις της 
ροτιγοτίνης στην εγκυµοσύνη και στο έµβρυο δεν είναι γνωστές, συνεπώς το Neupro δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
 
Το Neupro δεν συνιστάται εάν θηλάζετε, καθώς είναι πιθανόν ότι θα µειώσει την παραγωγή µητρικού 
γάλακτος. Η ροτιγοτίνη µπορεί επίσης να εισέλθει στο µητρικό γάλα και να επηρεάσει το βρέφος σας. 
Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι χρειάζεται να πάρετε Neupro, θα πρέπει να διακόψετε το θηλασµό. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
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Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
 
Το Neupro µπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε έντονη υπνηλία, καθώς και να κοιµηθείτε πολύ 
ξαφνικά. Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συµπτώµατα, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να συµµετέχετε σε 
δραστηριότητες, για παράδειγµα χρήση µηχανηµάτων, όπου η έλλειψη εγρήγορσης θα µπορούσε να 
θέσει εσάς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού. 
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, ασθενείς κοιµήθηκαν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, προκαλώντας 
ατυχήµατα. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEUPRO 
 
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το Neupro αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
 
Το πακέτο έναρξης θεραπείας Neupro περιέχει 4 διαφορετικές συσκευασίες (µία για κάθε επίπεδο 
ισχύος) µε 7 έµπλαστρα σε κάθε συσκευασία. Αυτές οι συσκευασίες χρειάζονται συνήθως κατά τις 
πρώτες τέσσερις εβδοµάδες της θεραπείας, αλλά ανάλογα µε την ανταπόκρισή σας στο Neupro, 
µπορεί να µην είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε όλες τις περιλαµβανόµενες συσκευασίες δόσεων.  
 
Κατά την πρώτη ηµέρα της θεραπείας, ξεκινήστε µε Neupro 2 mg (συσκευασία µε την επισήµανση 
“Εβδοµάδα 1”) και χρησιµοποιήστε ένα διαδερµικό έµπλαστρο Neupro 2 mg την ηµέρα. 
Χρησιµοποιήστε το Neupro 2 mg για 7 ηµέρες (π.χ. εάν ξεκινήσατε Κυριακή, αλλάξτε στην επόµενη 
δόση την επόµενη Κυριακή). 
Στην αρχή της δεύτερης εβδοµάδας, χρησιµοποιήστε Neupro 4 mg (συσκευασία µε την επισήµανση 
“Εβδοµάδα 2”). 
Στην αρχή της τρίτης εβδοµάδας, χρησιµοποιήστε Neupro 6 mg (συσκευασία µε την επισήµανση 
“Εβδοµάδα 3”). 
Στην αρχή της τέταρτης εβδοµάδας, χρησιµοποιήστε Neupro 8 mg (συσκευασία µε την επισήµανση 
“Εβδοµάδα 4”). 
 
Η κατάλληλη για εσάς δόση εξαρτάται από τις ατοµικές σας ανάγκες. 
 
4 mg Neupro ηµερησίως µπορεί να συνιστά αποτελεσµατική δόση για ορισµένους ασθενείς. Για την 
πλειονότητα των ασθενών, η κατάλληλη δόση επιτυγχάνεται εντός 3 ή 4 εβδοµάδων, σε δόσεις των 
6 mg ηµερησίως ή 8 mg ηµερησίως αντίστοιχα. Η µέγιστη ηµερήσια δόση είναι 8 mg. 
 
Μην τεµαχίζετε το Neupro. 
 
Εάν πρέπει να διακόψετε τη λήψη αυτού του φαρµάκου, βλ. παράγραφο 3, ‘Εάν σταµατήσετε να 
χρησιµοποιείτε το Neupro’. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
∆εν είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δόσης ανάλογα µε το φύλο, το βάρος ή την ηλικία του 
ασθενούς.  
Το Neupro δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε παιδιά. 
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Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιµοποιείτε το Neupro: 
 
Πού να κολλήσετε το έµπλαστρο 
 

Τοποθετήστε την κολλητική πλευρά του εµπλάστρου 
σε καθαρό, στεγνό, υγιές δέρµα στις ακόλουθες 
περιοχές:  

• ώµος 
• µπράτσο 
• κοιλιά 
• µηρός 
• γοφός 
• πλευρά (µεταξύ των πλευρών και του γοφού). 

 

 
Για να αποφύγετε τον ερεθισµό του δέρµατος, τοποθετείτε το Neupro σε διαφορετική περιοχή του 
δέρµατος κάθε µέρα (για παράδειγµα, στη δεξιά πλευρά του σώµατος τη µία µέρα, µετά στην 
αριστερή πλευρά την επόµενη ηµέρα, ή στο επάνω µέρος του σώµατος τη µία µέρα, µετά στο κάτω 
µέρος του σώµατος). ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το Neupro στην ίδια περιοχή του δέρµατος 
δύο φορές µέσα σε 14 ηµέρες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Θα πρέπει να τοποθετείτε το έµπλαστρο σε περιοχές όπου δεν θα τρίβονται από στενά ρούχα, 

οπότε και θα µπορούσε να αποκολληθεί. 
• Εάν χρειάζεται να τοποθετήσετε το έµπλαστρο σε περιοχή του δέρµατος µε έντονη τριχοφυΐα, 

πρέπει να ξυρίσετε την περιοχή τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν κολλήσετε εκεί το έµπλαστρο. 
• Μην κολλήσετε το έµπλαστρο σε ανοιγµένο δέρµα ή σε δέρµα που είναι κόκκινο, ερεθισµένο ή 

µε βλάβες. 
• Μην χρησιµοποιείτε κρέµες, έλαια, λοσιόν, πούδρες ή άλλα προϊόντα για τη φροντίδα του 

δέρµατος στην περιοχή όπου θα κολλήσετε το έµπλαστρο ή κοντά σε έµπλαστρο που ήδη 
φοράτε. Το έµπλαστρο µπορεί να χαλαρώσει. 

• Η λειτουργία του Neupro δεν επηρεάζεται από το λουτρό, το ντους ή τη σωµατική άσκηση. 
Εντούτοις, ελέγχετε ότι το έµπλαστρο δεν έχει ξεκολλήσει µετά από παρόµοιες δραστηριότητες. 

• Θα πρέπει να αποφεύγετε την εξωτερική θερµότητα (για παράδειγµα, έντονο ηλιακό φως, 
σάουνα, θερµά λουτρά, θερµαντικά επιθέµατα ή θερµοφόρες) στην περιοχή του εµπλάστρου.  

• Εάν το έµπλαστρο ερεθίσει το δέρµα σας, θα πρέπει να κρατήσετε τη συγκεκριµένη περιοχή του 
δέρµατος προστατευµένη από τον ήλιο, καθώς η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να 
προκαλέσει µεταβολές στο χρώµα του δέρµατος. 

 
Πώς να χρησιµοποιήσετε το έµπλαστρο 
 
Κάθε έµπλαστρο είναι συσκευασµένο σε ένα φακελλίσκο. Πρέπει να κολλήσετε το Neupro επάνω στο 
δέρµα αµέσως µετά το άνοιγµα του φακελλίσκου και την αφαίρεση της προστατευτικής µεµβράνης. 
 
Πρέπει να τοποθετείτε ένα έµπλαστρο Neupro στο δέρµα µία φορά την ηµέρα. Θα πρέπει να αφήσετε 
το έµπλαστρο επάνω στο δέρµα σας για 24 ώρες και στη συνέχεια να το αντικαταστήσετε µε ένα νέο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλιό έµπλαστρο πριν κολλήσετε το νέο. Θα πρέπει να 
αντικαθιστάτε το έµπλαστρο περίπου την ίδια ώρα κάθε µέρα. 
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1. 
Για να ανοίξετε το 
φακελλίσκο, κρατήστε τις 
δύο πλευρές του 
φακελλίσκου. Ξεκολλήστε 
το αλουµινένιο φύλλο και 
ανοίξτε το φακελλίσκο. 

   

2. 
Αφαιρέστε το έµπλαστρο 
από το φακελλίσκο. 

 

3. 
Η κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου καλύπτεται από 
µια διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη. Κρατήστε το 
έµπλαστρο και µε τα δύο 
χέρια, µε την προστατευτική 
µεµβράνη να κοιτάζει προς 
το µέρος σας. 

 

4. 
Λυγίστε το έµπλαστρο στα 
δύο, έτσι ώστε να ανοίξει η 
εγκοπή σχήµατος S στη 
µεµβράνη. 

 

5. 
Ξεκολλήστε τη µία πλευρά 
της προστατευτικής 
µεµβράνης. Μην αγγίζετε 
την κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου µε τα δάκτυλά 
σας.  

6. 
Κρατήστε το άλλο µισό της 
άκαµπτης προστατευτικής 
µεµβράνης και τοποθετήστε 
την κολλητική επιφάνεια του 
εµπλάστρου επάνω στο 
δέρµα σας. Πιέστε την 
κολλητική πλευρά του 
εµπλάστρου σταθερά στη 
θέση της. 
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7. 
∆ιπλώστε προς τα πίσω το 
άλλο µισό του εµπλάστρου 
και αφαιρέστε την άλλη 
πλευρά της προστατευτικής 
µεµβράνης.  

8. 
Πιέστε το έµπλαστρο προς 
τα κάτω σταθερά µε την 
παλάµη του χεριού σας για 
περίπου 20 έως 
30 δευτερόλεπτα για να 
βεβαιωθείτε ότι το 
έµπλαστρο βρίσκεται σε 
πλήρη επαφή µε το δέρµα 
και ότι οι άκρες είναι 
κολληµένες καλά. 

 

 
Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό αµέσως µετά την τοποθέτηση του εµπλάστρου. 
 
Πώς να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο 
 
Πριν τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο, ξεκολλήστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο αργά και 
προσεκτικά. 
 
Πλύνετε απαλά την περιοχή µε ζεστό νερό και µαλακό σαπούνι για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειµµα 
κολλητικής ουσίας από το δέρµα σας µετά την αφαίρεση του εµπλάστρου. Μπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε µια µικρή ποσότητα βρεφικού λαδιού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείµµατα της 
κολλητικής ουσίας που δεν αφαιρέθηκαν µε το πλύσιµο. 
Μην χρησιµοποιείτε οινόπνευµα ή άλλα διαλυτικά υγρά όπως ασετόν, καθώς αυτά µπορεί να 
ερεθίσουν το δέρµα σας. 
Σε περίπτωση που το έµπλαστρο ξεκολλήσει, πρέπει να τοποθετήσετε ένα νέο έµπλαστρο για το 
υπόλοιπο της ηµέρας και στη συνέχεια αντικαταστήστε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα. 
 
Τι να κάνετε µε τα έµπλαστρα που έχουν ή δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
 
Τα χρησιµοποιηµένα έµπλαστρα εξακολουθούν να περιέχουν δραστικές ουσίες, οι οποίες µπορεί να 
είναι επικίνδυνες για τους άλλους. ∆ιπλώστε το χρησιµοποιηµένο έµπλαστρο µε την κολλητική 
πλευρά προς τα µέσα. Τοποθετήστε το έµπλαστρο µέσα στον αρχικό φακελλίσκο και στη συνέχεια 
πετάξτε το φακελλίσκο µε ασφάλεια, σε µέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Κατά την απόρριψη χρησιµοποιηµένων ή µη χρησιµοποιηµένων εµπλάστρων, πρέπει να τηρείτε τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις για τα οικιακά απορρίµατα ή µπορείτε να τα επιστρέψετε 
στο φαρµακείο. Μην τα απορρίπτετε στην τουαλέτα ή στο σκουπιδοφάγο. 
 
∆ερµατικές αντιδράσεις 
 
Το έµπλαστρο είναι δυνατόν να προκαλέσει δερµατικές αντιδράσεις. Αυτές είναι συνήθως ήπιες ή 
µέτριες και επηρεάζουν µόνο την περιοχή του δέρµατος όπου τοποθετήθηκε το έµπλαστρο. Οι 
αντιδράσεις κανονικά εξαφανίζονται σε µερικές ώρες µετά από από την αφαίρεση του εµπλάστρου. 
Εάν παρουσιάσετε δερµατική αντίδραση που διαρκεί για περισσότερο από µερικές ηµέρες, σοβαρή 
αντίδραση ή δερµατική αντίδραση η οποία εξαπλώνεται έξω από την περιοχή του δέρµατος που 
καλύφθηκε από το έµπλαστρο, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας. 
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Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Neupro από την κανονική 
 
Η λήψη µεγαλύτερων δόσεων Neupro από εκείνες που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας µπορεί να 
προκαλέσει ναυτία, έµετο, χαµηλή πίεση του αίµατος, ταχυπαλµία, ψευδαισθήσεις, σύγχυση ή 
υπερβολική υπνηλία. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε περισσότερα έµπλαστρα από αυτά που σας 
είπε ο γιατρός σας, αφαιρέστε τα επιπλέον έµπλαστρα. 
 
Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε ένα διαφορετικό έµπλαστρο (π.χ. Neupro 4 mg/24 h αντί για 
Neupro 2 mg/24 h) από αυτό που σας είπε ο γιατρός σας, αφαιρέστε το λάθος έµπλαστρο και 
τοποθετήστε το κατάλληλο. 
Σε περίπτωση που εκδηλώσετε δυσάρεστες αντιδράσεις, ενηµερώστε το γιατρό σας. 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα 
 
Εάν ξεχάσατε να αντικαταστήσετε το έµπλαστρο τη συνηθισµένη ώρα της ηµέρας, αφαιρέστε το 
παλιό έµπλαστρο και χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Εάν ξεχάσατε 
να κολλήσετε ένα νέο έµπλαστρο αφού αφαιρέσατε το παλιό, χρησιµοποιήστε ένα νέο έµπλαστρο 
αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Την επόµενη µέρα, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα νέο έµπλαστρο τη 
συνηθισµένη ώρα. Μην χρησιµοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Neupro 
 
Αν και δεν αναφέρθηκε σε σχέση µε το Neupro, εάν χρησιµοποιείτε δόση Neupro υψηλότερη από 
2 mg και διακόψετε τα έµπλαστρα ξαφνικά, είναι πιθανόν να εκδηλώσετε συµπτώµατα όπως πυρετός, 
ακαµψία των αρθρώσεων, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα ή διαταραχές της συνείδησης. Συνεπώς, η 
δόση του Neupro θα πρέπει να µειώνεται σταδιακά κατά 2 mg κάθε δεύτερη ηµέρα. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Neupro µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν 
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) 
Μπορεί να παρουσιάσετε ναυτία και έµετο στην αρχή της θεραπείας. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
είναι συνήθως ήπιες ή µέτριες και παροδικές, ακόµα και αν συνεχίσετε τη θεραπεία. Άλλες πολύ 
συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ζάλη, υπνηλία και δερµατικοί ερεθισµοί κάτω από το έµπλαστρο 
όπως κοκκίνισµα του δέρµατος και κνησµός. 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 100 έως 1 στους 10 ασθενείς) 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ξαφνικός ύπνος χωρίς προειδοποίηση, να βλέπει ή να ακούει 
κανείς πράγµατα που δεν είναι αληθινά (ψευδαισθήσεις), ακούσιες κινήσεις σχετιζόµενες µε τη νόσο 
του Parkinson (δυσκινησία), ζάλη κατά την αλλαγή από καθιστή ή ύπτια σε όρθια στάση λόγω 
µειωµένης πίεσης του αίµατος, αυξηµένη πίεση του αίµατος, άγχος, διάρροια, πονοκέφαλος, αφύσικα 
όνειρα, αϋπνία, αδυναµία (καταστάσεις που συµπεριλαµβάνουν κόπωση, εξασθένιση και αίσθηµα 
δυσφορίας), πρήξιµο των µηρών και άκρων ποδών, λήθαργος, µειωµένη όρεξη (ανορεξία), 
δυσκοιλιότητα, λόξυγκας, βήχας, αίσθηµα πυρώσεως πίσω από το στέρνο, ξηροστοµία, αυξηµένη 
εφίδρωση. 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 1.000 έως 1 στους 100 ασθενείς) 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι λιποθυµία, λιποθυµία λόγω πτώσης της πίεσης του αίµατος 
κατά την ορθοστασία, απώλεια συνείδησης, αυξηµένες ή µη φυσιολογικές τιµές αποτελεσµάτων 
ηπατικής λειτουργίας, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα, µειωµένη πίεση αίµατος, δύσπνοια, εξάνθηµα, 
γενικευµένος κνησµός, αίσθηµα µη φυσιολογικής κίνησης (ίλιγγος), κακή ισορροπία, αφύσικο 
βάδισµα, πτώσεις, µυϊκός τρόµος, σύγχυση, οπτικές διαταραχές όπως χρώµατα ή φώτα που δεν 
υπάρχουν ή θολή όραση, µειωµένη συγκέντρωση, απώλεια µνήµης, διαταραχές του ύπνου, εφιάλτες, 
µούδιασµα ή µυρµηκίαση, αίσθηµα αυξηµένων παλµών, απώλεια βάρους, δυσφορία και πόνος του 
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στοµάχου, οίδηµα των αρθρώσεων, ανικανότητα στους άνδρες (ανικανότητα επίτευξης ή διατήρησης 
της στύσης), µη φυσιολογικό αίσθηµα, αλλοιωµένη αίσθηση της γεύσης φαγητού και ποτού. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (συµβαίνουν σε 1 στους 10.000 έως 1 στους 1.000 ασθενείς) 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ψυχωτικές διαταραχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
αφύσικες σκέψεις για την πραγµατικότητα και την συµπεριφορά (παρανοειδής ψύχωση) ή ασυνήθιστη 
τάση για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης σεξουαλικότητας, 
και ακούσιοι µυϊκοί σπασµοί (επιληπτικές κρίσεις, σπασµοί). Παρορµητικές διαταραχές (π.χ. 
παθολογικός τζόγος, επαναλαµβανόµενες πράξεις χωρίς νόηµα (παρορµητικές πράξεις)) έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς που λάµβαναν Neupro.  
 
Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια 
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NEUPRO 
 
• Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
• Να µη χρησιµοποιείτε το Neupro µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην 

επισήµανση και στο κουτί. 
• Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
• Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Neupro 
 
• Η δραστική ουσία είναι η ροτιγοτίνη. 

 
Neupro 2 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 2 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 10 cm2 
περιέχει 4,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
Neupro 4 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 4 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 20 cm2 
περιέχει 9,0 mg ροτιγοτίνης. 
 
Neupro 6 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 6 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 30 cm2 
περιέχει 13,5 mg ροτιγοτίνης. 
 
Neupro 8 mg/24 h 
Κάθε έµπλαστρο απελευθερώνει 8 mg ροτιγοτίνης ανά 24 ώρες. Κάθε έµπλαστρο 40 cm2 
περιέχει 18,0 mg ροτιγοτίνης. 

 
• Τα άλλα συστατικά είναι πολυ(διµεθυλοσιλοξάνη, τριµεθυλοσιλυλ πυριτικό)-συµπολυµερές, 

povidone K90, µεταδιθειώδες νάτριο (E223), ασκορβυλ παλµιτικό (E304) και 
DL-α-τοκοφερόλη (E307). 
Υπόστρωµα: Πολυεστερική µεµβράνη, σιλικονοποιηµένη, αλουµινιοποιηµένη,  
επικαλυµµένη µε στρώµα χρωστικής (διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινη χρωστική 95, 
κόκκινη χρωστική 166) και επισήµανση (κόκκινη χρωστική 144, κίτρινη χρωστική 95, µαύρη 
χρωστική 7). 
Προστατευτική µεµβράνη: ∆ιαφανής πολυεστερική µεµβράνη µε επικάλυψη φθοροπολυµερούς. 
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Εµφάνιση του Neupro και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Το Neupro είναι ένα διαδερµικό έµπλαστρο. Είναι λεπτό και αποτελείται από τρία στρώµατα. Είναι 
τετράγωνου σχήµατος µε στρογγυλεµένες γωνίες. Η εξωτερική πλευρά έχει χρώµα µπεζ και φέρει την 
επισήµανση Neupro 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h ή 8 mg/24 h. 
 
Το πακέτο έναρξης θεραπείας περιέχει 28 διαδερµικά έµπλαστρα σε 4 κουτιά µε 7 έµπλαστρα των 
2 mg, 4 mg, 6 mg και 8 mg το καθένα, ατοµικά σφραγισµένα σε φακελλίσκους. 
 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
SCHWARZ PHARMA Ltd. 
Shannon, Industrial Estate, 
Co. Clare, Ιρλανδία 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ} 
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