
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Sοlosa® 

(γλιµεπιρίδη) 

 

 

1.     ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Solosa® 1 mg, δισκίο   

Solosa® 2 mg, δισκίο     

Solosa® 3 mg, δισκίο     

Solosa® 4 mg, δισκίο     

           

 

2.    ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  

 

Κάθε δισκίο περιέχει 1 mg γλιµεπιρίδης. 

Έκδοχα: Επίσης περιέχει 69 mg µονοϋδρικής λακτόζης ανά δισκίο.  

 

Κάθε δισκίο περιέχει 2 mg γλιµεπιρίδης. 

Έκδοχα: Επίσης περιέχει 137,2 mg µονοϋδρικής λακτόζης ανά δισκίο.  

 

Κάθε δισκίο περιέχει 3 mg γλιµεπιρίδης. 

Έκδοχα: Επίσης περιέχει 137 mg µονοϋδρικής λακτόζης ανά δισκίο.  

 

Κάθε δισκίο περιέχει 4 mg γλιµεπιρίδης. 

Έκδοχα: Επίσης περιέχει 135,9 mg µονοϋδρικής λακτόζης ανά δισκίο.  

 

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 

 

  

3.    ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

        

∆ισκίο 

 

Solosa 1 mg  

Τα δισκία είναι χρώµατος ροζ, επιµήκη και έχουν χαραγή για διάτµηση και από τις δύο πλευρές.  

 

Solosa 2 mg  

Τα δισκία είναι χρώµατος πράσινου, επιµήκη και έχουν χαραγή για διάτµηση και από τις δύο πλευρές.  

 

Solosa 3 mg  

Τα δισκία είναι χρώµατος ανοικτού κίτρινου, επιµήκη και έχουν χαραγή για διάτµηση και από τις δύο 

πλευρές.  

 

Solosa 4 mg  

Τα δισκία είναι χρώµατος ανοικτού µπλε, επιµήκη και έχουν χαραγή για διάτµηση και από τις δύο 

πλευρές.  

 

Το δισκίο µπορεί να διαχωρισθεί σε δύο ίσες δόσεις. 
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4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 

Το Solosa ενδείκνυται για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, όταν δεν ελέγχεται 

ικανοποιητικά µόνον µε δίαιτα, σωµατική άσκηση και απώλεια σωµατικού βάρους. 

 

4.2    ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 

Για από του στόµατος χορήγηση 

 

Η βάση για την επιτυχή θεραπευτική αντιµετώπιση του διαβήτη εκτός από τους τακτικούς ελέγχους 

αίµατος και ούρων είναι η σωστή δίαιτα και η τακτική σωµατική άσκηση. Αρνητικά αποτελέσµατα 

που οφείλονται στη µη τήρηση της δίαιτας δεν µπορούν να αντισταθµιστούν µε τη χορήγηση δισκίων 

ή ινσουλίνης. 

 

∆οσολογία 

Η δόση βασίζεται στα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις εξετάσεις του µεταβολισµού 

(προσδιορισµοί σακχάρου στο αίµα και στα ούρα). 

 

Η δόση έναρξης είναι 1 mg γλιµεπιρίδης ηµερησίως. Σε περίπτωση που έχει επιτευχθεί ικανοποιητική 

ρύθµιση, η δόση αυτή µπορεί να χορηγείται ως δόση συντήρησης. 

 

Για τα διαφορετικά δοσολογικά σχήµατα διατίθενται οι ανάλογες περιεκτικότητες. 

 

Εφόσον δεν υπάρξει ικανοποιητική ρύθµιση, συνιστάται η αύξηση της δόσης σε σχέση µε την 

κατάσταση του µεταβολισµού αυτή να γίνεται σταδιακά,  µε µεσοδιάστηµα 1-2 εβδοµάδων ανάµεσα 

σε κάθε αύξηση, σε 2, 3 ή 4 mg γλιµεπιρίδης την ηµέρα. 

 

Ηµερήσιες δόσεις µεγαλύτερες από 4 mg γλιµεπιρίδης είναι πιο αποτελεσµατικές µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Η µέγιστη συνιστώµενη ηµερήσια δόση είναι 6 mg γλιµεπιρίδης. 

 

Σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ρυθµιστεί ικανοποιητικά µε τη µέγιστη ηµερήσια δόση της 

µετφορµίνης µπορεί να αρχίσει ταυτόχρονη αγωγή µε γλιµεπιρίδη.  

∆ιατηρώντας σταθερή τη δόση της µετφορµίνης, η αγωγή µε γλιµεπιρίδη αρχίζει µε χαµηλή δόση και 

στη συνέχεια τιτλοποιείται ανάλογα µε τα επιθυµητά επίπεδα της µεταβολικής ρύθµισης µέχρι τη 

µέγιστη ηµερήσια δόση. Η συνδυασµένη αγωγή θα πρέπει να αρχίζει υπό στενή ιατρική 

παρακολούθηση. 

 

Σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ρυθµιστεί ικανοποιητικά µε τη µέγιστη ηµερήσια δόση του Solosa, 

µπορεί να αρχίσει, εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαίο, ταυτόχρονη αγωγή µε ινσουλίνη.  Η αγωγή µε 

ινσουλίνη αρχίζει σε χαµηλή δόση και ρυθµίζεται ανάλογα µε τα επιθυµητά επίπεδα της µεταβολικής 

ρύθµισης, ενώ διατηρείται η δόση της γλιµεπιρίδης. Η συνδυασµένη αγωγή θα πρέπει να αρχίζει υπό 

στενή ιατρική παρακολούθηση.  

 

Κανονικά η εφάπαξ ηµερήσια δόση γλιµεπιρίδης είναι επαρκής. Συνιστάται η δόση αυτή να 

λαµβάνεται αµέσως πριν από το πρωινό ή κατά τη διάρκεια αυτού - ή αν δεν λαµβάνεται το πρωινό - 

αµέσως πριν από το πρώτο κύριο  γεύµα ή κατά τη διάρκεια αυτού. 

Αν παραλειφθεί η λήψη µιας δόσης, ποτέ δεν θα πρέπει να διορθωθεί, λαµβάνοντας ακολούθως µια 

µεγαλύτερη δόση. 

 

Σε περίπτωση που ο ασθενής εκδηλώσει υπογλυκαιµική αντίδραση µετά από τη λήψη 1 mg 

γλιµεπιρίδης ηµερησίως σηµαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα ρύθµισης του διαβήτη σε αυτό τον ασθενή 

µόνο µε δίαιτα. 
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Οι ανάγκες σε γλιµεπιρίδη µπορεί να µειωθούν κατά τη διάρκεια της αγωγής, καθ’ όσον η βελτίωση 

του διαβητικού ελέγχου συνδέεται µε µεγαλύτερη ευαισθησία ινσουλίνης. Προκειµένου ν’ αποφευχθεί 

η υπογλυκαιµία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η έγκαιρη µείωση της δόσης ή η διακοπή της αγωγής. 

∆ιόρθωση της δόσης θα πρέπει επίσης να εξετάζεται, εφόσον αλλάζει το σωµατικό βάρος του ασθενή, 

διαφοροποιείται ο τρόπος ζωής του ή σε περίπτωση που εµφανίζονται άλλοι παράγοντες οι οποίοι 

αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης υπογλυκαιµίας ή υπεργλυκαιµίας. 

 

Μετάβαση από άλλα από του στόµατος αντιδιαβητικά σκευάσµατα σε Solosa: 

Γενικά µπορεί να επιτευχθεί η µετάβαση από άλλα από του στόµατος χορηγούµενα αντιδιαβητικά 

σκευάσµατα στο Solosa. Κατά τη µετάβαση σε Solosa, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητα 

και η ηµιπερίοδος ζωής του προηγούµενου φαρµακευτικού προϊόντος. Σε µερικές περιπτώσεις και 

ειδικότερα µε αντιδιαβητικά που έχουν µεγάλη ηµιπερίοδο ζωής (π.χ. χλωροπροπαµίδη) πιθανόν να 

απαιτηθεί κάποιο διάστηµα από τη διακοπή των φαρµάκων προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος της 

υπογλυκαιµίας λόγω της αθροιστικής δράσης.  

 

Συνιστάται η  θεραπεία  να αρχίζει µε 1 mg γλιµεπιρίδης ηµερησίως. Με βάση την ανταπόκριση, η 

δόση γλιµεπιρίδης µπορεί να αυξηθεί σταδιακά, όπως συνιστάται κατά την αρχική αγωγή. 

 

Μετάβαση από ινσουλίνη στο Solosa: 

Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις σε ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι προηγουµένως 

είχαν ρυθµιστεί σε ινσουλίνη, δυνατόν να γίνει µετάβαση στο Solosa. 

Η µετάβαση αυτή πρέπει να γίνεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. 

 

Ειδικοί πληθυσµοί: 

 

Ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία: 

Βλ. παράγραφο 4.3. 

  

          Παιδιατρικός πληθυσµός 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε τη χρήση της γλιµεπιρίδης σε ασθενείς ηλικίας 

µικρότερης των 8 ετών. Για παιδιά, ηλικίας 8-17 ετών, υπάρχουν περιορισµένα στοιχεία όσον αφορά 

στη γλιµεπιρίδη ως µονοθεραπεία (βλ. παραγράφους 5.1 και 5.2). 

Τα στοιχεία που διατίθενται ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα είναι ανεπαρκή στον 

παιδιατρικό πληθυσµό και γι’ αυτό δεν συνιστάται µια τέτοια χρήση. 

 

Τρόπος χορήγησης 

 

Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται, χωρίς να µασώνται, µε µικρή ποσότητα υγρών. 

 

4.3    Αντενδείξεις 
 

Η γλιµεπιρίδη αντενδείκνυται σε ασθενείς µε τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• Υπερευαισθησία στη γλιµεπιρίδη, σε άλλες σουλφονυλουρίες ή σουλφοναµίδες ή σε κάποιο 

από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1, 

• Ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης, 

• ∆ιαβητικό κώµα, 

• Κετοοξέωση, 

• Σοβαρές διαταραχές νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας. Σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών 

της νεφρικής ή της ηπατικής λειτουργίας απαιτείται µετάβαση σε ινσουλίνη. 

 

4.4     Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Το Solosa θα πρέπει να λαµβάνεται αµέσως πριν από ένα γεύµα ή κατά τη διάρκεια αυτού. 
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Σε περίπτωση που τα γεύµατα λαµβάνονται ακανόνιστα και ιδιαίτερα όταν παραλείπονται, υπάρχει η 

πιθανότητα εκδήλωσης υπογλυκαιµίας κατά την αγωγή µε Solosa. Τα πιθανά συµπτώµατα της 

υπογλυκαιµίας, περιλαµβάνουν κεφαλαλγία, έντονη πείνα, ναυτία, έµετο, ατονία, υπνηλία, διαταραχές 

του ύπνου, ανησυχία, επιθετικότητα, διαταραχή συγκέντρωσης, εγρήγορσης και χρόνου αντίδρασης, 

κατάθλιψη, σύγχυση, διαταραχές οµιλίας και όρασης, αφασία, τρόµο, πάρεση, αισθητικές διαταραχές, 

ζάλη, αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, απώλεια αυτοελέγχου, παραλήρηµα, εγκεφαλικούς σπασµούς, 

νυσταγµό και απώλεια συνείδησης συµπεριλαµβανόµενου µέχρι και του κώµατος, ρηχή αναπνοή και 

βραδυκαρδία. 

Επιπλέον µπορεί να εµφανισθούν σηµεία αδρενεργικής απορρύθµισης τέτοια όπως εφίδρωση, υγρό 

δέρµα, άγχος, ταχυκαρδία, υπέρταση, παλµοί, στηθάγχη και καρδιακή αρρυθµία.  

 

Η κλινική εικόνα σοβαρού υπογλυκαιµικού επεισοδίου δυνατόν να οµοιάζει µε εκείνη του 

εγκεφαλικού επεισοδίου. 

 

Τα συµπτώµατα σχεδόν πάντα µπορούν να ελεγχθούν ταχέως µε άµεση λήψη υδατανθράκων 

(ζάχαρη). Τα τεχνητά γλυκαντικά δεν είναι αποτελεσµατικά. 

 

Είναι γνωστό, από τις άλλες σουλφονυλουρίες, ότι παρά τα κατ’ αρχήν ικανοποιητικά µέτρα 

αντιµετώπισης είναι δυνατόν να επανεµφανισθεί η υπογλυκαιµία. 

 

Σε περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιµίας ή για µακρό χρονικό διάστηµα, που αντιµετωπίστηκε 

προσωρινά µε τη συνήθη ποσότητα ζάχαρης απαιτείται άµεση ιατρική αντιµετώπιση και παροδικά 

εισαγωγή σε νοσοκοµείο. 

 

Παράγοντες που ευνοούν την εµφάνιση υπογλυκαιµίας είναι: 

 

• απροθυµία ή (πλέον σύνηθες σε ηλικιωµένα άτοµα) αδυναµία του ασθενή 

για  συνεργασία, 

• υποσιτισµός, ακανόνιστη λήψη γευµάτων ή ελλιπή γεύµατα ή περίοδος 

νηστείας, 

• αλλαγές στη δίαιτα, 

• έλλειψη ισορροπίας µεταξύ σωµατικής άσκησης και λήψης υδατανθράκων, 

• κατανάλωση οινοπνεύµατος ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε παράλειψη 

γευµάτων, 

• διαταραγµένη νεφρική λειτουργία, 

• βαριάς µορφής ηπατική δυσλειτουργία, 

• υπερδοσολογία µε Solosa, 

• συγκεκριµένοι µη ρυθµισµένοι παράγοντες του ενδοκρινικού συστήµατος που  

 επηρεάζουν το µεταβολισµό των υδατανθράκων ή την αντιστάθµιση της  

 υπογλυκαιµίας (όπως για παράδειγµα σε συγκεκριµένες διαταραχές της  

 λειτουργίας του θυρεοειδή και σε ανεπάρκεια του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης  

 ή του φλοιού των επινεφριδίων), 

• συγχορήγηση µε άλλα συγκεκριµένα φαρµακευτικά προϊόντα (βλ. παράγραφο  

 4.5). 

 

Η αγωγή µε το Solosa απαιτεί τακτικές µετρήσεις των επιπέδων του σακχάρου στο αίµα και στα ούρα. 

Επιπλέον συνιστάται ότι θα πρέπει να διεξάγονται προσδιορισµοί του κλάσµατος της 

γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης. 

 

Κατά τη διάρκεια της αγωγής µε Solosa απαιτείται τακτικός έλεγχος της αιµατολογικής εικόνας 

(ειδικότερα των λευκοκυττάρων και των θροµβοκυττάρων) και της ηπατικής λειτουργίας. 

 

Σε περιπτώσεις stress (π.χ. ατυχήµατα, οξείες χειρουργικές επεµβάσεις, εµπύρετες λοιµώξεις κ.λπ.) 

µπορεί να απαιτηθεί προσωρινή µετάβαση στην ινσουλίνη. 
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∆εν υπάρχει εµπειρία σχετικά µε τη χορήγηση Solosa σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια ή 

σε ασθενείς υπό αιµοδιύλιση. Σε ασθενείς µε σοβαρή διαταραχή της νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας 

συνιστάται η µετάβαση σε ινσουλίνη. 

 

Σε ασθενείς µε ανεπάρκεια του ενζύµου G6PD που αντιµετωπίζονται θεραπευτικά µε  

σουλφονυλουρίες µπορεί να προκληθεί αιµολυτική αναιµία. 

Αφού η γλιµεπιρίδη ανήκει στην κατηγορία των σουλφονυλουριών απαιτείται προσοχή από τους 

ασθενείς µε ανεπάρκεια του G6PD και εναλλακτικά πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση ενός 

φαρµακευτικού προϊόντος που δεν ανήκει στις σουλφονυλουρίες. 

 

Το Solosa περιέχει µονοϋδρική λακτόζη. Οι ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας 

στη γαλακτόζη, έλλειψης λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να 

πάρουν αυτό το φάρµακο. 

 

4.5     Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης     
 

Kατά τη συγχορήγηση της γλιµεπιρίδης µε συγκεκριµένα άλλα φαρµακευτικά προϊόντα δυνατόν να 

παρουσιασθεί τόσο αύξηση όσο και µείωση της υπογλυκαιµικής δράσης της γλιµεπιρίδης. Για το λόγο 

αυτό, τα άλλα φαρµακευτικά προϊόντα µπορούν να λαµβάνονται µόνον µε τη σύµφωνη γνώµη (ή µε 

συνταγή) του γιατρού. 

 

Η γλιµεπιρίδη µεταβολίζεται από το κυτόχρωµα P450 2C9 (CYP2C9). Είναι γνωστό ότι ο 

µεταβολισµός της επηρεάζεται από τη συγχορήγηση επαγωγέων (π.χ. ριφαµπικίνη) ή αναστολέων του 

CYP2C9 (π.χ. φλουκοναζόλη). 

 

Τα αποτελέσµατα µιας in vivo µελέτης αλληλεπίδρασης, η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία, 

δείχνουν ότι η AUC της γλιµεπιρίδης περίπου διπλασιάζεται παρουσία φλουκοναζόλης, έναν από τους 

πιο ισχυρούς αναστολείς του CYP2C9. 

 

Με βάση την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από τη γλιµεπιρίδη και τις άλλες σουλφονυλουρίες θα 

πρέπει να αναφερθούν οι ακόλουθες αλληλεπιδράσεις. 

 

Υπογλυκαιµία ως εκδήλωση ενίσχυσης της υπογλυκαιµικής δράσης δυνατόν να εµφανισθεί κατά τη 

σύγχρονη χορήγηση µε κάποιο από τα ακόλουθα φαρµακευτικά προϊόντα, όπως π.χ.: 

 

o φαινυλοβουταζόνη, αζαπροπαζόνη και οξυφαινοβουταζόνη,  

o ινσουλίνη και άλλα από του στόµατος χορηγούµενα αντιδιαβητικά, όπως είναι η µετφορµίνη,  

o σαλικυλικά και παρα-αµινοσαλικυλικό οξύ,  

o αναβολικά στεροειδή και ανδρικές ορµόνες,  

o χλωραµφαινικόλη, ορισµένες σουλφοναµίδες µακράς διάρκειας δράσης, τετρακυκλίνες, 

αντιβιοτικά της οµάδας των κινολονών και κλαριθροµυκίνη, 

o αντιπηκτικά τύπου κουµαρίνης,  

o φενφλουραµίνη,  

o δισοπυραµίδη, 

o φιβράτες,  
o αναστολείς του ΜΕΑ,  

o φλουοξετίνη, αναστολείς της ΜΑΟ,  

o αλλοπουρινόλη, προβενεσίδη, σουλφινπυραζόνη,  

o συµπαθητικολυτικά,  

o κυκλοφωσφαµίδη, τροφωσφαµίδη και ιφωσφαµίδη,  

o µικοναζόλη, φλουκοναζόλη, 

o πεντοξυφυλλίνη (παρεντερικά σε υψηλές δόσεις),  

o τριτοκουαλίνη. 
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Μείωση της υπογλυκαιµικής δράσης και κατά συνέπεια αυξηµένα επίπεδα του σακχάρου του αίµατος 

µπορεί να εµφανισθούν όταν συγχορηγηθεί κάποιο από τα παρακάτω αναφερόµενα φαρµακευτικά 

προϊόντα, π.χ.: 

 

-  οιστρογόνα και προγεσταγόνα, 

- αλατοδιουρητικά, θειαζιδικά διουρητικά, 

-    θυρεοειδικές ορµόνες, γλυκοκορτικοειδή, 

- παράγωγα φαινοθειαζίνης, χλωροπροµαζίνη, 

- αδρεναλίνη και συµπαθητικοµιµητικά, 

- νικοτινικό οξύ (σε υψηλές δόσεις) και παράγωγα νικοτινικού οξέος, 

- καθαρτικά (µετά από παρατεταµένη χρήση), 

- φαινυτοΐνη, διαζοξείδη, 

-     γλυκαγόνη, βαρβιτουρικά και ριφαµπικίνη, 

- ακεταζολαµίδη. 

 

Οι Η2-ανταγωνιστές, οι αποκλειστές των β-υποδοχέων, η κλονιδίνη και ρεζερπίνη µπορεί να 

προκαλέσουν αύξηση ή µείωση της υπογλυκαιµικής δράσης.   

 

Τα σηµεία της αδρενεργικής αντιστάθµισης στην υπογλυκαιµία µπορεί να µειωθούν ή να εκλείπουν 

υπό την επήρεια συµπαθητικολυτικών φαρµακευτικών προϊόντων, τέτοια όπως είναι οι αποκλειστές 

των β-υποδοχέων, η κλονιδίνη, η γουανεθιδίνη και η ρεζερπίνη.  

 

Η λήψη οινοπνεύµατος µπορεί να ενισχύσει ή να ελαττώσει το υπογλυκαιµικό αποτέλεσµα της 

γλιµεπιρίδης µε απρόβλεπτο τρόπο. 

 

Η δράση των κουµαρινικών παραγώγων δυνατόν να ενισχυθεί ή να µειωθεί από τη γλιµεπιρίδη. 

H κολεσεβελάµη δεσµεύεται µε τη γλιµεπιρίδη και µειώνει την απορρόφηση της γλιµεπιρίδης από το 

γαστρεντερικό σωλήνα. ∆εν παρατηρήθηκε καµία αλληλεπίδραση όταν η γλιµεπιρίδη ελήφθη 

τουλάχιστον 4 ώρες πριν την κολεσεβελάµη. Ως εκ τούτου η γλιµεπιρίδη πρέπει να χορηγείται 

τουλάχιστον 4 ώρες πριν την κολεσεβελάµη. 

 

4.6    Κύηση και γαλουχία 

 

Εγκυµοσύνη 

Κίνδυνος που έχει σχέση µε το διαβήτη 

Τα µη φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίµα κατά τη διάρκεια της κύησης συνδέονται µε 

υψηλότερο ποσοστό συγγενών διαταραχών και περιγεννητικής θνησιµότητας. Γι’ αυτό, τα επίπεδα 

σακχάρου στο αίµα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της κύησης προκειµένου ν’ 

αποφευχθεί ο κίνδυνος τερατογένεσης. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η χορήγηση ινσουλίνης. 

Ασθενείς οι οποίες πρόκειται να τεκνοποιήσουν, πρέπει να ενηµερώσουν τον ιατρό τους. 

 

Κίνδυνος που έχει σχέση µε τη γλιµεπιρίδη 

∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της γλιµεπιρίδης σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα 

κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα η οποία πιθανόν να έχει σχέση µε τη 

φαρµακολογική δράση (υπογλυκαιµία) της γλιµεπιρίδης (βλέπε λήµµα 5.3).  

 

Συνεπώς, η γλιµεπιρίδη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 

Στην περίπτωση θεραπείας µε γλιµεπιρίδη, εφόσον η ασθενής σκοπεύει να τεκνοποιήσει ή εφόσον 

αντιλήφθηκε ότι είναι έγκυος, τότε πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό συντοµότερα µετάβαση σε 

ινσουλινοθεραπεία. 

 

Θηλασµός 

Η απέκκριση στο µητρικό γάλα δεν είναι γνωστή. Η γλιµεπιρίδη απεκκρίνεται στο γάλα του 

αρουραίου. Καθώς άλλες σουλφονυλουρίες απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα και επειδή υπάρχει 
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κίνδυνος να εµφανιστεί υπογλυκαιµία στα θηλάζοντα βρέφη, δεν επιτρέπεται η γαλουχία κατά τη 

θεραπεία µε γλιµεπιρίδη.  

 

4.7    Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών  
 

∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 

µηχανηµάτων. 

 

Η ικανότητα του ασθενή να συγκεντρωθεί και να αντιδράσει µπορεί να επηρεασθεί σαν αποτέλεσµα 

της υπογλυκαιµίας ή της υπεργλυκαιµίας ή για παράδειγµα, ως επακόλουθο της οπτικής διαταραχής.  

Αυτό µπορεί να αποτελεί κίνδυνο στις καταστάσεις εκείνες στις οποίες οι ικανότητες αυτές έχουν 

ιδιαίτερη σηµασία (π.χ. οδήγηση αυτοκινήτου ή χειρισµός µηχανών). 

 

Οι ασθενείς πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να παίρνουν τις ανάλογες προφυλάξεις για να αποφεύγεται 

η υπογλυκαιµία κατά την οδήγηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε εκείνους τους ασθενείς οι 

οποίοι έχουν µειωµένη ή καθόλου αντίληψη για τα προειδοποιητικά συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας ή 

έχουν συχνά επεισόδια υπογλυκαιµίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται, εάν θα 

επιτραπεί στον ασθενή η οδήγηση ή ο χειρισµός µηχανών. 

 

4.8    Ανεπιθύµητες ενέργειες  
 

Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες που προήλθαν από κλινικές έρευνες και βασίζονται στην 

εµπειρία που έχει αποκτηθεί από το Solosa και άλλες σουλφονυλουρίες παρατίθενται πιο κάτω 

σύµφωνα µε την κατάταξη ανά οργανικό σύστηµα και κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας (πολύ 

συχνές: ≥1/10, συχνές: ≥1/100 έως <1/10, όχι συχνές: ≥1/1.000 έως <1/100, σπάνιες: ≥1/10.000 έως 

<1/1.000, πολύ σπάνιες: <1/10.000), µη γνωστές (δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση τα διαθέσιµα 

δεδοµένα). 

 

∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος  

Σπάνια: Θροµβοπενία, λευκοπενία, κοκκιοκυτταροπενία, ακοκκιοκυτταραιµία, ερυθροπενία, 

αιµολυτική αναιµία και πανκυτταροπενία που γενικά είναι αναστρέψιµες µε τη διακοπή του 

φαρµακευτικού προϊόντος.  

Μη γνωστή: Σοβαρή θροµβοπενία µε αριθµό αιµοπεταλίων µικρότερο από 10.000/µl και 

θροµβοπενική πορφύρα. 

 

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος 

Πολύ σπάνια: Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα, ήπιες αντιδράσεις υπερευαισθησίας που µπορεί να 

εξελιχθούν σε βαριάς µορφής αντιδράσεις µε δύσπνοια, πτώση της αρτηριακής πίεσης και µερικές 

φορές καταπληξία. 

Μη γνωστή: ∆ιασταυρούµενη αλλεργική αντίδραση είναι πιθανή µε σουλφονυλουρίες, 

σουλφοναµίδες ή τα παράγωγά τους. 

 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 

Σπάνια: Υπογλυκαιµία. 

Οι υπογλυκαιµικές αυτές αντιδράσεις, οι οποίες εµφανίζονται ως επί το πλείστον άµεσα, µπορεί να 

είναι σοβαρές και δεν είναι πάντοτε εύκολο να διορθωθούν. Η εµφάνιση τέτοιων αντιδράσεων, όπως 

εξάλλου ισχύει για κάθε αντιδιαβητική αγωγή, εξαρτάται από µεµονωµένους παράγοντες, όπως είναι 

οι διαιτητικές συνήθειες και η δόση (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). 

 

Οφθαλµικές διαταραχές 

Μη γνωστές: Ιδιαίτερα κατά την έναρξη της αγωγής πιθανόν να παρουσιαστούν  παροδικά οπτικές 

διαταραχές που οφείλονται σε αλλαγές των επιπέδων γλυκόζης στο αίµα. 

 

 

 



 8 

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού 

Πολύ σπάνια: Ναυτία, έµετος, διάρροια, αίσθηµα πίεσης ή πληρότητας του στοµάχου και κοιλιακό 

άλγος, όπου σπάνια απαιτείται διακοπή της αγωγής.  

 

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 

Μη γνωστή: Αύξηση ηπατικών ενζύµων.  

Πολύ σπάνια: ∆ιαταραχές της ηπατικής λειτουργίας (π.χ. µε χολόσταση και ίκτερο), ηπατίτιδα και 

ηπατική ανεπάρκεια. 

 

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

Μη γνωστές: ∆υνατόν να εµφανισθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας του δέρµατος όπως κνησµός, 

εξάνθηµα, κνίδωση και φωτοευαισθησία.  

 

Παρακλινικές εξετάσεις 

Πολύ σπάνια: Μείωση νατρίου στο αίµα. 

 

Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών 

Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 

του φαρµακευτικού προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 

οφέλους-κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της 

υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες 

µέσω του εθνικού συστήµατος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτηµα V. 

 

4.9    Υπερδοσολογία 

 

Συµπτώµατα 

Μετά από λήψη υπερβολικής δόσης δυνατόν να εκδηλωθεί υπογλυκαιµία η οποία µπορεί να διαρκέσει 

από 12-72 ώρες και πιθανόν να επανεµφανισθεί µετά την αρχική ανάνηψη. Τα συµπτώµατα δυνατόν 

να µην εµφανισθούν έως και 24 ώρες µετά τη λήψη. Kατά κανόνα, συνιστάται παρακολούθηση σε 

νοσοκοµείο. Μπορεί να παρουσιασθεί ναυτία, έµετος και επιγάστριο άλγος. Γενικά η υπογλυκαιµία 

µπορεί να συνοδεύεται από νευρολογικά συµπτώµατα όπως ανησυχία, τρόµο, διαταραχές της όρασης, 

προβλήµατα συντονισµού, υπνηλία, κώµα και σπασµούς. 

 

Αντιµετώπιση 

Αρχικά η αγωγή συνίσταται στην παρεµπόδιση της απορρόφησης τoυ Solosa προκαλώντας έµετο και 

στη συνέχεια πίνοντας νερό ή λεµονάδα µε ενεργοποιηµένο άνθρακα (προσροφητική ουσία) και 

θειϊκό νάτριο (καθαρτικό). Σε  περίπτωση που έχει ληφθεί µεγάλη ποσότητα συνιστάται πλύση 

στοµάχου και στη συνέχεια η λήψη ενεργοποιηµένου άνθρακα και θειϊκού νατρίου. Στην περίπτωση 

(σοβαρής) υπερδοσολογίας επιβάλλεται η εισαγωγή στο νοσοκοµείο, σε µονάδα εντατικής θεραπείας. 

΄Οσο το δυνατό γρηγορότερα θα πρέπει να αρχίσει η χορήγηση γλυκόζης. Εφόσον είναι αναγκαίο 

κατ’ αρχήν χορηγούνται 50 ml ενδοφλεβίως ως δόση εφόδου από ένα διάλυµα 50% και στη συνέχεια 

ακολουθεί έγχυση διαλύµατος 10% κάτω από στενή παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου στο 

αίµα. Η περαιτέρω αγωγή θα πρέπει να είναι συµπτωµατική. 

 

Ιδιαίτερα σε βρέφη και νεαρά παιδιά, όταν αντιµετωπίζεται θεραπευτικά η υπογλυκαιµία λόγω 

τυχαίας λήψης του Solosa θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά η προσαρµογή της δόσης γλυκόζης 

λόγω της πιθανότητας πρόκλησης επικίνδυνης υπεργλυκαιµίας και πρέπει να παρακολουθείται στενά 

το σάκχαρο στο αίµα. 
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5.      ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

5.1    Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 

Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρµακα για µείωση του σακχάρου του αίµατος, εξαιρουµένων 

των ινσουλινών: Σουλφοναµίδια, παράγωγα ουρίας. Κωδικός ATC: A10B B12. 

 

Η γλιµεπιρίδη είναι µια από του στόµατος, δραστική υπογλυκαιµική ουσία που ανήκει στην οµάδα 

των σουλφονυλουριών. Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις µη ινσουλινοεξαρτώµενου σακχαρώδη 

διαβήτη. 

 

Η γλιµεπιρίδη δρα κυρίως µε διέγερση της απελευθέρωσης ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του 

παγκρέατος.  

Όπως ισχύει και µε τις άλλες σουλφονυλουρίες, η δράση αυτή έχει σχέση βασικά µε την αυξηµένη 

ανταπόκριση των β-παγκρεατικών κυττάρων στο φυσιολογικό διεγέρτη, τη γλυκόζη. Επιπλέον, η 

γλιµεπιρίδη φαίνεται ότι έχει έντονη εξωπαγκρεατική δράση, γεγονός που ισχύει και για τις άλλες 

σουλφονυλουρίες.  

 

Έκκριση ινσουλίνης 

Οι σουλφονυλουρίες ρυθµίζουν την έκκριση ινσουλίνης κλείνοντας την ευαίσθητη στους ΑΤΡ 

διαύλους καλίου στη µεµβράνη των β-κυττάρων. Κλείνοντας τους διαύλους καλίου προκαλεί 

εκπόλωση των β-κυττάρων και καταλήγει µέσω διάνοιξης των διόδων ασβεστίου σε αυξηµένη εισροή 

ασβεστίου στο κύτταρο.  

Αυτό οδηγεί στην έκκριση ινσουλίνης διαµέσου της εξωκυτώσεως. 

Η γλιµεπιρίδη συνδέεται µε γρήγορο ρυθµό ανταλλαγής µε την πρωτεΐνη που βρίσκεται στη 

µεµβράνη των β-κυττάρων η οποία συνδέεται µε τους ΑΤΡ ευαίσθητους διαύλους καλίου αλλά η 

οποία είναι διαφορετική από τις συνήθεις θέσεις σύνδεσης των σουλφονυλουριών. 

 

Εξωπαγκρεατική δράση 

Η εξωπαγκρεατική δράση έγκειται π.χ. στη βελτίωση της ευαισθησίας στους περιφερικούς ιστούς για 

την ινσουλίνη και στη µείωση της πρόσληψης ινσουλίνης από το ήπαρ.  

Η πρόσληψη γλυκόζης από το αίµα στους περιφερικούς µυς και στο λιπώδη ιστό εµφανίζεται 

διαµέσου ειδικών πρωτεϊνών µεταφοράς στη µεµβράνη των κυττάρων. Η µεταφορά γλυκόζης σε 

αυτούς τους ιστούς είναι ο παράγοντας ο οποίος περιορίζει το ρυθµό χρήσης της. Η γλιµεπιρίδη 

αυξάνει πολύ γρήγορα τον αριθµό των ενεργών µεταφορέων της γλυκόζης στις µεµβράνες των µυϊκών 

κυττάρων και των κυττάρων του λιπώδους ιστού, καταλήγοντας έτσι σε διέγερση της πρόσληψης 

γλυκόζης. 

 

Η γλιµεπιρίδη αυξάνει τη δραστικότητα της γλυκοζυλ-φωσφατιδυλινοσιτόλ-ειδικής φωσφολιπάσης C, 

η οποία πιθανόν να συνδέεται µε τη λιπογένεση και τη γλυκογένεση που προκαλεί το φάρµακο σε 

αποµονωµένα λιποκύτταρα και µυϊκά κύτταρα. 

Η γλιµεπιρίδη αναστέλλει την παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ αυξάνοντας την ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση φρουκτόζης - 2,6 - διφωσφορικής η οποία στη συνέχεια αναστέλλει τη νεογλυκογένεση. 

 

Γενικά 

Σε υγιή άτοµα η ελάχιστη αποτελεσµατική από του στόµατος χορηγούµενη δόση είναι περίπου 0,6 

mg. Η δράση της γλιµεπιρίδης είναι δοσοεξαρτώµενη και αναπαραγώγιµη. Η φυσιολογική 

ανταπόκριση στην οξεία σωµατική άσκηση, ήτοι µείωση της έκκρισης ινσουλίνης υπάρχει ακόµη υπό 

τη γλιµεπιρίδη.  

 

∆εν υπήρξε σηµαντική διαφορά ως προς τη δράση ανεξάρτητα από το αν το φαρµακευτικό προϊόν 

χορηγήθηκε 30 λεπτά ή αµέσως πριν από το γεύµα. Στους διαβητικούς δυνατόν να επιτευχθεί καλός 

µεταβολικός έλεγχος για 24 ώρες µε µια εφάπαξ δόση. 
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Μολονότι ο υδροξυ-µεταβολίτης της γλιµεπιρίδης έχει προκαλέσει µικρή αλλά σηµαντική µείωση στη 

γλυκόζη του ορού σε υγιή άτοµα, ευθύνεται µόνον ένα µικρό τµήµα από την ολική δράση του 

φαρµάκου. 

 

Συνδυασµένη αγωγή µε µετφορµίνη 

Σε µια µελέτη έχει αναφερθεί βελτιωµένη µεταβολική ρύθµιση κατά την ταυτόχρονη αγωγή µε 

γλιµεπιρίδη συγκρινόµενη µε αυτή που παρατηρήθηκε κατά τη χορήγηση µόνο µετφορµίνης, σε 

ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ρυθµιστεί ικανοποιητικά µε τη µέγιστη δόση µετφορµίνης. 

 

Συνδυασµένη αγωγή µε ινσουλίνη 

Είναι περιορισµένα τα στοιχεία από τη συνδυασµένη αγωγή µε ινσουλίνη. Σε ασθενείς οι οποίοι δεν 

έχουν ρυθµιστεί ικανοποιητικά µε τη µέγιστη δόση γλιµεπιρίδης, µπορεί να αρχίσει ταυτόχρονη 

αγωγή µε ινσουλίνη.  Σε δύο µελέτες µε το συνδυασµό επιτεύχθηκε η ίδια βελτίωση της µεταβολικής 

ρύθµισης όπως µε µόνη την ινσουλίνη. Παρ’  όλα αυτά, στη συνδυασµένη αγωγή απαιτήθηκε 

µικρότερη κατά µέσο όρο δόση ινσουλίνης. 

 

Ειδικοί πληθυσµοί 

 

Παιδιατρικός πληθυσµός 

Μια ελεγχόµενη κλινική µελέτη (χορήγηση γλιµεπιρίδης µέχρι 8 mg την ηµέρα ή χορήγηση 

µετφορµίνης µέχρι 2.000 mg ηµερησίως), διάρκειας 24 εβδοµάδων διεξήχθη σε 285 παιδιά (ηλικίας 8-

17 ετών) µε διαβήτη τύπου 2. 

Τόσο µε τη γλιµεπιρίδη όσο και µε τη µετφορµίνη παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση της HbA1c 

(γλιµεπιρίδη -0,95 (se 0,41), µετφορµίνη -1,39 (se 0,40)) έναντι των αρχικών τιµών. Ωστόσο, η 

γλιµεπιρίδη δεν πέτυχε τα κριτήρια µη κατωτερότητας έναντι της µετφορµίνης ως προς τη µέση 

µεταβολή της HbA1c έναντι των αρχικών τιµών. Η διαφορά από τις θεραπείες ήταν 0,44% υπέρ της 

µετφορµίνης. Το ανώτατο όριο (1,05) του διαστήµατος εµπιστοσύνης 95% για τη διαφορά δεν 

βρισκόταν κάτω από 0,3% του εύρους της µη κατωτερότητας. 

 

Μετά από την αγωγή µε γλιµεπιρίδη, δεν εντοπίστηκε κάποιο νέο θέµα ασφάλειας στα παιδιά σε 

σύγκριση µε τους ενήλικες ασθενείς που έχουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. ∆εν διατίθενται 

µακροχρόνιας διάρκειας στοιχεία αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια σε 

παιδιατρικούς ασθενείς. 

 

5.2    Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 

Απορρόφηση  

Η βιοδιαθεσιµότητα της γλιµεπιρίδης µετά την από του στόµατος χορήγηση είναι πλήρης. Η λήψη 

τροφής δεν έχει εµφανή επίδραση στην απορρόφηση, µόνο ο ρυθµός απορρόφησης είναι ελαφρώς 

µειωµένος. Οι µέγιστες συγκεντρώσεις στον ορό (Cmax) επιτυγχάνονται 2,5 ώρες περίπου µετά την 

από του στόµατος λήψη (κατά µέσο όρο 0,3 µg/ml κατά τη διάρκεια πολλαπλών δόσεων 4 mg 

ηµερησίως) και υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ δόσης και Cmax και AUC (περιοχή καµπύλης µεταξύ 

χρόνου/συγκέντρωσης).  

 

Κατανοµή  

Η γλιµεπιρίδη έχει πολύ µικρό όγκο κατανοµής (περίπου 8,8 λίτρα) ο οποίος είναι περίπου ίδιος µε το 

χώρο κατανοµής της λευκωµατίνης, υψηλή δέσµευση µε τις πρωτεΐνες (>99%) και χαµηλή κάθαρση 

(περίπου 48 ml/λεπτό).  

Σε ζώα η γλιµεπιρίδη αποβάλλεται στο γάλα. Η γλιµεπιρίδη µεταφέρεται στον πλακούντα. Η δίοδος 

από τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό είναι µικρή. 

 

Βιοµετασχηµατισµός και αποβολή  

Η µέση επικρατέστερη ηµιπερίοδος ζωής στον ορό, που είναι σχετική µε τις συγκεντρώσεις στον ορό 

κάτω µετά από πολλαπλές δόσεις είναι περίπου 5-8 ώρες. Μετά από χορήγηση υψηλών δόσεων 

παρατηρήθηκαν ελαφρώς µεγαλύτερες ηµιπερίοδοι ζωής. 
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Μετά από εφάπαξ δόση ραδιοεπισηµασµένης γλιµεπιρίδης ανιχνεύθηκε 58% της ραδιοδραστικότητας 

στα ούρα και 35% στα κόπρανα. ∆εν ανιχνεύθηκε αναλλοίωτη ουσία στα ούρα. ∆ύο µεταβολίτες –

πιθανόν αποτέλεσµα  ηπατικού µεταβολισµού– (το κυρίως ένζυµο είναι το CYP2C9)  

αναγνωρίσθηκαν στα ούρα και στα κόπρανα: το υδρόξυ παράγωγο  και το καρβόξυ παράγωγο. Μετά 

την από του στόµατος χορήγηση γλιµεπιρίδης, οι τελικές ηµιπερίοδοι ζωής αυτών των µεταβολιτών 

ήταν 3-6 και 5-6 ώρες, αντίστοιχα.  

 

Σύγκριση µεταξύ µεµονωµένων και πολλαπλών εφάπαξ ηµερήσιων δόσεων δεν αποκάλυψαν 

σηµαντικές διαφορές στη φαρµακοκινητική και η ενδοατοµική µεταβλητότητα ήταν πολύ µικρή. ∆εν 

υπήρξε σχετική συσσώρευση. 

 

Ειδικοί πληθυσµοί 

Η φαρµακοκινητική ήταν παρόµοια σε άνδρες και σε γυναίκες καθώς επίσης σε νέους και υπερήλικες 

(άνω των 65 ετών) ασθενείς. Σε ασθενείς µε µικρή κάθαρση κρεατινίνης υπήρχε τάση για αύξηση της 

κάθαρσης της γλιµεπιρίδης και για µείωση των µέσων συγκεντρώσεων στον ορό, πιθανότατα ως 

αποτέλεσµα της ταχύτερης αποβολής εξαιτίας της µικρότερης δέσµευσης µε τις πρωτεΐνες. Η νεφρική 

αποβολή των δύο µεταβολιτών ήταν µειωµένη. Γενικά, σε τέτοιους ασθενείς δεν πρέπει να αναµένεται 

κάποιος περαιτέρω κίνδυνος συσσώρευσης.  

Η φαρµακοκινητική σε 5 µη διαβητικούς ασθενείς µετά από χειρουργική επέµβαση της χοληφόρου 

οδού ήταν παρόµοια µε εκείνη των υγιών ατόµων. 

 

Παιδιατρικός πληθυσµός 

Σε µια µελέτη σε µη νήστεις, όπου διερευνήθηκε η φαρµακοκινητική, η ασφάλεια και η ανοχή µιας 

εφάπαξ δόσης του 1 mg γλιµεπιρίδης σε 30 παιδιατρικούς ασθενείς (4 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών και 

26 παιδιά ηλικίας 12-17 ετών) µε διαβήτη τύπου 2 φάνηκε ότι η µέση τιµή των AUC(0-last), Cmax και t1/2 

είναι παρόµοια µε εκείνη που είχε παρατηρηθεί στους ενήλικες.  

 

5.3    Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια  

 

Οι δράσεις που παρατηρήθηκαν κατά τον προκλινικό έλεγχο εµφανίσθηκαν σε δόσεις 

φαρµάκου σηµαντικά µεγαλύτερες από τις χορηγούµενες στον άνθρωπο προκειµένου 

να καταδείξουν τη µικρή σχέση προς την κλινική χρήση ή συνέβησαν λόγω της  

φαρµακολογικής δράσης (υπογλυκαιµία) της ουσίας. Το εύρηµα αυτό βασίζεται στις  

συµβατικές µελέτες ως προς τη φαρµακολογική ασφάλεια, την τοξικότητα µε  

επαναλαµβανόµενες δόσεις, τη γονιδιοτοξικότητα, την καρκινογένεση και την  

τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή.  Όσον αφορά στις τελευταίες 

(συµπεριλαµβανοµένων της εµβρυοτοξικότητας, της τερατογένεσης και της 

τοξικότητας κατά την ανάπτυξη) θεωρείται ότι οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν 

οφείλονται δευτερογενώς στην υπογλυκαιµική δράση που προκαλείται από την ουσία στις µητέρες 

των ζώων και τους απογόνους τους. 

 

 

6.     ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

6.1    Κατάλογος εκδόχων 
 

Λακτόζη µονοϋδρική 

Άµυλο καρβοξυµεθυλιωµένο νατριούχο (τύπου A) 

Μαγνήσιο στεατικό 

Κυτταρίνη µικροκρυσταλλική 

Πολυβιδόνη 25000 

 

Solosa 1 mg: Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172) 

Solosa 2 mg: Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), ινδικοκαρµίνιο (E132) 
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Solosa 3 mg: Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172) 

Solosa 4 mg: Ινδικοκαρµίνιο (E132). 

 

6.2    Ασυµβατότητες 
  

∆εν εφαρµόζεται. 

 

6.3    ∆ιάρκεια ζωής 
 

Solosa 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg: 3 χρόνια 

  

6.4    Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 

∆ισκία των 1 mg, 2 mg, 3 mg και 4 mg: Να µη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 °C. 

 

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία. 

 

6.5    Φύση και συστατικά του περιέκτη 

 

Κυψέλες (blister) από PVC/φύλλο αλουµινίου. 

Συσκευασία των 14, 15 (µόνο για το Solosa του 1 mg), 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280 και 300 

δισκίων. 

 

Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

       

6.6     Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 

Καµιά ειδική υποχρέωση. 

 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ THΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

sanofi-aventis AEBE 

Λεωφ. Συγγρού 348 

Κτήριο Α΄  

176 74 Καλλιθέα  

  
 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

             

Solosa 1 mg  
 

35687/17.05.2011 

 

 Kωδικοί συσκευασίας:  

. 14 δισκίων :   228600109 

. 15 δισκίων :   228600111 

. 20 δισκίων :   228600103 

. 28 δισκίων :   228600107    

. 30 δισκίων :   228600101 

. 50 δισκίων :   228600104 

. 60 δισκίων :   228600105 

. 90 δισκίων :   228600106 

. 112 δισκίων : 228600108    

. 120 δισκίων : 228600102 
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. 280 δισκίων : 228600110    

. 300 δισκίων : 228600112   

 

Solosa 2 mg  
 

35688/17.05.2011 

 

Kωδικοί συσκευασίας:  

. 14 δισκίων :   228600209    

. 20 δισκίων :   228600203 

. 28 δισκίων :   228600207    

. 30 δισκίων :   228600201 

. 50 δισκίων :   228600204 

. 60 δισκίων :   228600205 

. 90 δισκίων :   228600206  

. 112 δισκίων : 228600208   

. 120 δισκίων : 228600202 

. 280 δισκίων : 228600210    

. 300 δισκίων : 228600211    

 

Solosa 3 mg  
 

35689/17.05.2011 

 

Kωδικοί συσκευασίας:  

. 14 δισκίων :   228600309    

. 20 δισκίων :   228600303 

. 28 δισκίων :   228600307    

. 30 δισκίων :   228600301 

. 50 δισκίων :   228600304 

. 60 δισκίων :   228600305 

. 90 δισκίων :   228600306 

. 112 δισκίων : 228600308    

. 120 δισκίων : 228600302 

. 280 δισκίων : 228600310    

. 300 δισκίων : 228600311    

 

Solosa 4 mg  
 

35690/17.05.2011 

 

Kωδικοί συσκευασίας:  

. 14 δισκίων :   228600409    

. 20 δισκίων :   228600403 

. 28 δισκίων :   228600407    

. 30 δισκίων :   228600401 

. 50 δισκίων :   228600404 

. 60 δισκίων :   228600405 

. 90 δισκίων :   228600406 

. 112 δισκίων : 228600408    

. 120 δισκίων : 228600402 

. 280 δισκίων : 228600410    

. 300 δισκίων : 228600411    
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9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  

  

• Ηµεροµηνία  πρώτης  άδειας: 18.10.1996 

 

• Ηµεροµηνία  ανανέωσης  άδειας: 17.05.2011 

 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

. . . 


