
Aneks 8: Ulotka dla lekarza 

lnformacja dotycz:ilca bezpieczenstwa 

Leflunomide Sandoz 
20 mg, tabletki powlekane 

Leflunomid 

Leflunomide Sandoz,jako lek przeciwreumatyczny modyfikujitcy przebieg choroby (ang. DMARD -
Disease-Modifying Antirheumatic Drug), jest wskazany w leczeniu doroslych pacjent6w z czynnym 
reumatoidalnym zapaleniem staw6w lub czynnct artropatict luszczycowct, 

Jednym z warunk6w wprowadzenia leku do obrotu jest przekazanie lekarzom i pacjentom 
dodatkowych, najwazniejszych informacji dotyczctcych bezpiecznego i skutecznego stosowania leku 
Leflunomide Sandoz. dlatego podmiot odpowiedzialny opracowal program edukacyjny, w sktad 
kt6rego wchodzi niniejsza ulotka przeznaczona dla lekarzy, kt6rzy jui: przepisywali lub b�dct 

przepisywali Leflunomide Sandoz. 

Ten material edukacyjny ma na celu poinformowanie o r6znych zagrozeniach okreslonych 
w europejskim Planie Zarzitdzania Ryzykiem dla leku Leflunomide Sandoz w celu zmniejszenia 
ryzyka ich wyst<ij)ienia. 
Przedstawio:na ulotka nie zast�puje informacji zawartej w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
Leflunomide Sandoz 

Do najistotn.iejszych zagrozen, o kt6rych nalezy pami�tac podczas przepisywania leku Leflunomide 
Sandoz, nalezct: 
• hepatotoksycznosc, w tym bardzo rzadkie przypadki ci�zkiego uszkodzenia wcttroby, kt6re moze

zakonczyc si� zgonem;
• toksyczne dzialanie na uklad krwiotw6rczy, w tym rzadkie przypadki pancytopenii, leukopenii,

eozynofilii oraz bardzo rzadkie przypadki agranulocytozy;
• zakazenia, w tym rzadkie przypadki ci�zkich, niekontrolowanych zakazen (posocznica), kt6re

mogct zakonczyc si� zgonem;
• ci�zkie wady wrodzone, jesli lek stosowany jest w czasie ciw.

Dia zminimalizowania wymienionych zagrozen konieczne jest udzielenie pacjentom porad, uwazne 
monitorowanie ich stanu i przestrzeganie nast�pujctcych zalecen dotyczitcych procedury wymywania 
leku. 

Perna informacja o leku Leflunomide Sandoz zawarta jest w ostatniej zatwierdzonej Charakterystyce 
Produktu Leczniczego (patrz zalitcznik). 

I DORADZTWO DLA PACJENTOW

Przed rozpocz�ciem stosowania leku Leflunomide Sandoz nalezy upewnic si�, ze pacjenci zostali 
poinformowani o istotnych zagrozeniach zwi<l7:anych z leczeniem i odpowiednich srodkach 
ostroznosci w celu zminimalizowania ryzyka. W tym celu podmiot odpowiedzialny opracowal 
specjalnit ulotk� dla pacjenta, kt6ra stanowi uzupemienie niniejszej informacji o bezpieczenstwie. 

I RUTYNOWE KONTROLOW ANIE KRWI

Ze wzgl�du na ryzyko hepatotoksycznosci i toksycznego wplywu na uklad krwiotw6rczy, kt6re 
w rzadkich przypadkach mogit miec ci�zki przebieg lub nawet zakonczyc si� zgonem pacjenta (patrz 
tabele nizej), zasadnicze znaczenie ma uwazne kontrolowanie wskaznik6w czynnosci Wittroby oraz 
morfologii krwi przed rozpocz�ciem stosowania leku Leflunomide Sandoz oraz w trakcie leczenia. 
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I CL\ZA 

Kobiety w wieku rozrodczym i planujitce cill_i:� oraz m�zczyzn planujll_cych potomstwo nalezy 
. poinformowac o ryzyku rozwoju wad wrodzonych, zwhµanym z leczeniem lekiem Leflunomide 
Sandoz i o koniecznosci stosowania skutecznej antykoncepcji. Naleiy r6wniei przedyskutowac z nimi 
metody post�powania w razie niezamierzonej cill_i:y w trakcie leczenia i po jego zakonczeniu. 
lnformacj i tych naleiy udzielic przed rozpocz�ciem leczenia, a takie przypominac o nich regularnie 
podczas leczenia i po jego zakonczeniu. 

Ryzyko rozwoju wad wrodzonycb 
Na podstawie badan na zwie�tach podejrzewa si�, ze czynny metabolit leku Leflunomide Sandoz, 
A 771726, mo:z.e powodowac rozw6j ci�:z.kich wad wrodzonych, jesli lek stosowany jest w czasie cill_i:y. 
Z tego wzgl�du stosowanie leku Leflunomid Sandoz w czasie cill_i:y jest przeciwwskazane. 

Kobiety 
STATUS ZALECENIA 

Kobiety w wieku rozrodczym 
Konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji 
w trakcie leczenia i do 2 lat po jego zakonczeniu 

Jakiekolwiek op6znienie miesillczki Natychmiastowe wykonanie testu cill_i:owego 

lub W razie potwierdzenia cill_i:y: 
• Odstawic lek Leflunomide Sandoz

Jakakolwiek inna przyczyna • Rozpoczllc procedur� wymywania (patrz nizej)

podejrzewania cill_i:y • Oznaczyc st�:z.enie A 771726 w osoczu (patrz nizej)
• Om6wic z pacjentk.it zagrozenie dla cill_i:y

Kobiety planujitce cill_i:� • Om6wic z pacjent:IG\.zagrozenie dla cill_i:y i
poinformowac jll o koniecznosci odczekania 2 lat od
zakonczenia leczenia do planowanej cill_iy. Jesli taki
okres oczekiwania z zastosowaniem skutecznej
antykoncepcji uwa:z.any jest za niewykonalny, doradza
si� zapobiegawcze wdrozenie procedury wymywania.

• Wdrozyc procedur� wymywania (patrz niiej)
• Oznaczyc st�zenie A 771 726 w osoczu (patrz nizej)

• Procedura wymywania

Naleiy rozpoczitc procedur� wymywania (patrz punkt "Procedura wymywania"), co pozwoli uniknitc 
2-letniego okresu oczekiwania. Zar6wno kolestyramina, jak i w�giel aktywowany Sl\_ w stanie
zmodyfikowac wchlanianie estrogen6w i progesteronu, dlatego w trakcie calego okresu wymywania
zaleca si� stosowanie innych tnetod zapobiegania cill_i:y niz doustne srodki hormonalne. Jesli
niemoiliwe jest przeprowadzenie procedury wymywania, po zakonczeniu leczenia konieczne jest
stosowanie skutecznej antykoncepcji przez 2 lata okresu oczekiwania na planowanit ciit�-

• Badanie po zakończeniu okresu wymywania

Konieczne jest wykonanie dw6ch niezale:z.nych badan w odst�pie co najmniej 14 dni. 

- Jesli w 2 badaniach st�zenie wynosi <0,02 mg/1 (0,02 µg/ml), dalsze post�powanie nie jest
konieczne. Naleiy zachowac 1,5-miesi�cznll_ przerw� mi�dzy uzyskaniem pierwszego wyniku

3 Leflunomide Sandoz Annex 08 ver. 3 





lnne: 
• Reak�je sk6me i (lub) sluz6wkowe (np.

wrzodziejllce zapalenie blony sluzowej jamy
ustnej), z podejrzeniem ci�zkiej reakcji, tj.
zesp6l Stevensa-Johnsona lub toksycznego
martwiczego oddzielania nask6rka

• Po przerwaniu stosowania leku Leflunomide
Sandoz i zmianie na inny lek z grupy DMARD
(tj. metotreksat), co moze zwi�kszyc
zagroi:enie wyst�ienia dodatkowego ryzyka

• Koniecznosc szybkiego usuni�cia czynnego
metabolitu leku Leflunomide Sandoz z
organizmu z dowolnej innej przyczyny.

A771726 w osoczu o okolo 40% po 24 godzinach i o 
49% do 65% po 48 godzinach. 

lub 
• 50 g sproszkowanego w�gla aktywowanego 4 razy

na doh� ( 200 g/dob�) przez 11 dni.
Wykazano, te podawanie w�gla aktywowanego (w 
zawiesinie sporzqdzonej z proszku) doustnie lub przez 
sond� nosowo-tolqdkowq (50 g co 6 godzin przez 24 
godziny) zmniejsza st�tenie czynnego metabolitu 
A771726 o 37% po 24 godzinach i o 48% po 48 
godzinach. 
Czas trwania procedury wymywania moi:na 
modyfikowac w zalei:nosci od parametr6w klinicznych 
lub laboratoryjnych. 

* Kolestyramina nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce. Jest dost�pna poprzez
import docelowy.

Leflunomide Sandoz - Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Zglaszanie dzialan niepoD!danych. 

Prosimy, aby fachowi pracownicy ochrony zdrowia zglaszali wszelkie przypadki podejrzenia 
wyst�ienia dzialania niepoi:ll(ianego zwi¥anego ze stosowaniem produktu leczniczego Leflunomid 
Sandoz do U�du Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w 
Biob6jczych, korzystajllc z nas�pujllcych danych kontaktowych: 

Departarnent Monitorowania Niepoi:&_danych Dzialan Produkt6w Lecmiczych 
Urzlld Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa,
tel: (22) 49 21 301,
faks: (22) 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularze zgloszenia niepoZlldanego dzialania produktu leczniczego Sll dost�pne pod adresem 
http://www.urpl.gov.pl/pl-formularze-i-w11ioski 

lub do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego 
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