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1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALDARA 5% krem
2.

SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ka da saszetka zawiera 12,5 mg imikwimodu w 250 mg kremu (5 %).
100 mg kremu zawiera 5 mg imikwimodu.
Substancje pomocnicze:
metylu hydroksybenzoesan (E218)
propylu hydroksybenzoesan (E216)
alkohol cetylowy
alkohol stearylowy
Pe ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Krem, o kolorze bia ym do jasno ó tego.
4.

SZCZEGÓ OWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Imikwimod w kremie jest wskazany w miejscowym leczeniu:
- brodawek ko czystych (k ykcin ko czystych) zewn trznych narz dów p ciowych i okolic odbytu u
doros ych,
- powierzchownych ognisk raka podstawnokomórkowego (ang. superficial basal cell carcinoma sBCC) u doros ych,
- rogowacenia s onecznego (ang. actinic keratoses – AKs) - bez cech przerostu i hiperkeratozy, o
typowym przebiegu klinicznym - na twarzy lub ow osionej skórze g owy, u pacjentów z wydolnym
uk adem immunologicznym, w przypadku gdy wielko lub liczba zmian ograniczaj skuteczno i
(lub) mo liwo zastosowania krioterapii oraz gdy inne metody miejscowego leczenia s
przeciwwskazane lub nieodpowiednie.
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:
Cz sto

i czas trwania leczenia imikwimodem w kremie s ró ne, w zale no ci od wskaza .

Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych u doros ych
Imikwimod w kremie nale y nak ada 3 razy w tygodniu (na przyk ad w poniedzia ek, rod i pi tek
lub we wtorek, czwartek i sobot ) przed snem i pozostawi na skórze przez 6 do 10 godzin. Leczenie
imikwimodem w kremie powinno si kontynuowa a do ust pienia widocznych brodawek p ciowych
i brodawek okolicy odbytu lub maksymalnie przez 16 tygodni w leczeniu ka dego epizodu
wyst powania brodawek.
Nak adane ilo ci patrz punkt 4.2. Sposób podawania.
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Powierzchowny rak podstawnokomórkowy u doros ych
Imikwimod w kremie powinno si nak ada 5 razy w tygodniu przez 6 tygodni (na przyk ad: od
poniedzia ku do pi tku) wieczorem przed snem i pozostawi na skórze w przybli eniu przez 8 godzin.
Nak adane ilo ci patrz punkt 4.2. Sposób podawania.
Rogowacenie s oneczne u doros ych
Leczenie powinno by rozpoczynane i monitorowane przez lekarza. Imikwimod w kremie nale y
nak ada 3 razy w tygodniu (np. w poniedzia ek, rod oraz pi tek) przez cztery tygodnie przed snem i
pozostawi na skórze przez ok. 8 godzin. Nale y na o y krem w ilo ci wystarczaj cej do pokrycia
leczonego miejsca. Po 4 tygodniach od zako czenia leczenia nale y oceni , czy rogowacenie
s oneczne ust pi o. Je eli zmiany utrzymuj si , leczenie nale y kontynuowa przez dalsze cztery
tygodnie.
Maksymalna zalecana dawka to jedna saszetka. Maksymalny zaleczny czas leczenia wynosi 8 tygodni.
Nale y rozwa y przerwanie leczenia w przypadku wyst pienia silnych zapalnych reakcji skórnych
(patrz punkt 4.4.) lub zaka enia w obr bie leczonego miejsca. W przypadku zaka enia nale y
zastosowa odpowiednie metody leczenia. Ka dy okres leczenia nie powinien przekracza 4 tygodni,
nawet w przypadku pomini cia dawki leku lub przerwy w leczeniu.
Je eli badanie kontrolne przeprowadzone po 4-8 tygodniach po drugim okresie leczenia nie wyka e
zadowalaj cej odpowiedzi zmiany chorobowej (zmian chorobowych) na leczenie, nale y zastosowa
inn metod leczenia (patrz punkt 4.4).
Informacje dotycz ce wszystkich wskaza :
W przypadku pomini cia dawki, pacjent powinien na o y krem gdy tylko sobie o tym przypomni , a
nast pnie powinien kontynuowa leczenie zgodnie z zaleceniami. Jednak nie nale y stosowa kremu
cz ciej ni raz na dob .
Dzieci i m odzie
Nie zaleca si stosowania u dzieci i m odzie y. Brak dost pnych danych dotycz cych stosowania
imikwimodu u dzieci i m odzie y w zatwierdzonych wskazaniach.
Preparatu Aldara nie nale y stosowa u dzieci i m odzie y z mi czakiem zaka nym ze wzgl du na
brak skuteczno ci w tym wskazaniu (patrz punkt 5.1).
Sposób podawania:
Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych
Imikwimod w kremie nale y nak ada cienk warstw i wciera w oczyszczon powierzchni
brodawek, a do znikni cia kremu. Krem nale y stosowa tylko na miejsca zmienione chorobowo,
unika nak adania go na powierzchnie wewn trzne. Imikwimod w kremie nale y stosowa przed
snem. Nale y unika prysznica lub k pieli przez 6 do 10 godzin po zastosowaniu kremu. Po tym
czasie imikwimod w kremie koniecznie nale y zmy wod z agodnym myd em. Na o enie
nadmiernej ilo ci kremu lub d ugotrwa y kontakt leku ze skór mo e spowodowa silny odczyn w
miejscu na o enia (patrz punkty 4.4, 4.8 i 4.9). Krem z saszetki jednorazowego u ytku wystarcza na
pokrycie brodawek o powierzchni 20 cm2. Kremu z otwartej saszetki nie nale y u ywa ponownie.
Przed i po na o eniu kremu nale y dok adnie umy r ce.
Nieobrzezani m czy ni lecz cy brodawki znajduj ce si pod napletkiem powinni codziennie
odprowadza napletek i my ca jego powierzchni (patrz punkt 4.4).
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Powierzchowny rak podstawnokomórkowy
Przed na o eniem imikwimodu w kremie pacjenci powinni zmy leczone miejsca wod z agodnym
myd em i starannie wysuszy . Nale y na o y ilo kremu wystarczaj c do pokrycia leczonego
miejsca z jednocentymetrowym marginesem skóry otaczaj cej tkank nowotworu. Wciera krem w
leczone miejsce a do znikni cia kremu. Krem nale y nak ada wieczorem przed snem i pozostawi
na skórze w przybli eniu przez 8 godzin. W tym czasie nie nale y korzysta z k pieli ani prysznica.
Po tym czasie imikwimod w kremie koniecznie nale y zmy wod z agodnym myd em.
Kremu z otwartej saszetki nie nale y u ywa ponownie. Przed i po na o eniu kremu nale y dok adnie
umy r ce.
Odpowied kliniczn na imikwimod w kremie nale y ocenia po 12 tygodniach od zako czenia
leczenia. W razie niezadowalaj cej odpowiedzi ze strony leczonego guza nale y zastosowa inn
metod leczenia (patrz punkt 4.4).
Je eli w leczonym miejscu wyst pi zaka enie lub reakcja skórna na imikwimod w kremie spowoduje
nadmierny dyskomfort, mo na przerwa leczenie na kilka dni (patrz punkt 4.4). W przypadku
zaka enia nale y zastosowa odpowiednie metody leczenia.
Rogowacenie s oneczne
Przed na o eniem preparatu imikwimod w kremie pacjenci powinni zmy leczony obszar wod z
agodnym myd em i starannie wysuszy . Nale y na o y ilo kremu wystarczaj c do pokrycia
leczonego miejsca. Krem nale y wciera a do ca kowitego wnikni cia do skóry. Krem nale y
nak ada wieczorem przed snem i pozostawi na skórze przez ok. 8 godzin. W tym czasie nie nale y
korzysta z k pieli ani prysznica. Po tym okresie imikwimod w kremiw nale y zmy wod z
agodnym myd em. Kremu z otwartej saszetki nie nale y u ywa ponownie. Przed na o eniem i po
na o eniu kremu nale y dok adnie umy r ce.
4.3

Przeciwwskazania

Imikwimod w kremie jest przeciwwskazany u pacjentów ze znan nadwra liwo ci na na substancj
czynn lub którykolwiek ze sk adników kremu.
4.4

Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania

Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych, powierzchowny rak podstawnokomórkowy oraz
rogowacenie s oneczne:
Unika kontaktu z oczami, wargami i nozdrzami.
Imikwimod mo e zaostrza stany zapalne skóry.
Nale y zachowa ostro no podczas stosowania imikwimodu w kremie u pacjentów z chorobami z
autoagresji (patrz punkt 4.5). W tej grupie pacjentów zaleca si dokonanie bilansu korzy ci z leczenia
imikwimodem i zagro e wynikaj cych z ryzyka pogorszenia choroby z autoagresji.
Imikwimod w postaci kremu nale y stosowa ostro nie u pacjentów po przeszczepieniach narz dów
(patrz punkt 4.5). W tej grupie pacjentów zaleca si przeprowadzenie bilansu korzy ci z leczenia
imikwimodem i zagro e wynikaj cych z ryzyka odrzucenia przeszczepu lub reakcji przeszczepu
przeciwko gospodarzowi.
Nie zaleca si stosowania imikwimodu w kremie dopóty, dopóki skóra nie wygoi si po uprzednio
stosowanych lekach lub po zabiegu chirurgicznym. Stosowanie na uszkodzon skór mo e
spowodowa zwi kszone ogólnoustrojowe wch anianie imikwimodu prowadz ce do zwi kszonego
ryzyka wyst powania zdarze niepo danych (patrz punkt 4.8 i 4.9)
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Podczas leczenia imikwimodem w kremie nie zaleca si stosowania opatrunku okluzyjnego.
Substancje pomocnicze: hydroksybenzoesan metylu (E218), hydroksybenzoesan propylu (E216),
alkohol cetylowy i alkohol stearylowy mog powodowa reakcje alergiczne.
Rzadko, tylko po kilkakrotnym zastosowaniu imikwimodu w kremie mog wyst pi stany zapalne
skóry o znacznym nasileniu, przebiegaj ce z s czeniem lub powstawaniem nad erek. Miejscowym
reakcjom skórnym mog towarzyszy (lub nawet je poprzedza ) ogólne podmiotowe i przedmiotowe
objawy grypopodobne, w tym z e samopoczucie, gor czka, nudno ci, bóle mi ni i dreszcze. W takich
przypadkach nale y rozwa y przerwanie leczenia.
Nale y zachowa ostro no podczas stosowania imikwimodu w kremie u pacjentów ze zmniejszona
rezerw uk adu krwiotwórczego (patrz punkt 4.8.d).
Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych
Do wiadczenia w leczeniu imikwimodem w kremie m czyzn z brodawkami napletka s ograniczone.
Baza danych zawieraj ca informacje o bezpiecze stwie stosowania imikwimodu w kremie trzy razy w
tygodniu u nieobrzezanych m czyzn, przestrzegaj cych codziennej higieny napletka dotyczy mniej
ni 100 pacjentów. W innych badaniach, w których nie przestrzegano codziennych zabiegów
higienicznych napletka, wyst pi y dwa przypadki zaawansowanej stulejki i jeden przypadek zw enia,
który doprowadzi do konieczno ci obrzezania. Leczenie w tej populacji pacjentów jest zatem
zalecane tylko u m czyzn, którzy s w stanie lub s sk onni przestrzega codziennych zabiegów
higienicznych napletka. Wczesne oznaki zw enia mog obejmowa miejscowe reakcje skórne (np.
nad erka, owrzodzenie, obrz k, stwardnienie) lub narastaj c trudno odprowadzania napletka. Je li
wyst pi te objawy, nale y natychmiast przerwa leczenie. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy, nie
zaleca si leczenia brodawek cewki moczowej, wewn trzpochwowych, szyjki macicy, odbytu lub
wewn trzodbytniczych. Leczenia imikwimodem w kremie nie nale y rozpoczyna na tkankach, na
których znajduj si otwarte rany lub obra enia przed ich wygojeniem.
Cz sto wyst puj miejscowe reakcje skórne, takie jak rumie , nad erka, otarcie naskórka, uszczenie
si i obrz k. Odnotowano tak e inne reakcje miejscowe, takie jak stwardnienie, owrzodzenie, strupy i
p cherze. W razie wyst pienia skórnych reakcji nietolerancji, krem nale y usun poprzez zmycie
wod z agodnym myd em. Po z agodnieniu reakcji odczynów skórnych leczenie imikwimodem w
kremie mo na wznowi .
Ryzyko wyst pienia silnych, miejscowych reakcji skórnych mo e si zwi kszy podczas stosowania
imikwimodu w dawkach wy szych ni zalecane (patrz punkt 4.2). Jednak w rzadkich przypadkach, u
pacjentów, którzy stosowali imikwimod zgodnie z zaleceniami, zaobserwowano ci kie reakcje
miejscowe, które wymaga y leczenia i(lub) spowodowa y czasow niezdolno do zap odnienia. Gdy
takie reakcje wyst pi y w uj ciu cewki moczowej, u niektórych kobiet powodowa y wyst pienie
trudno ci z oddawaniem moczu, czasem wymagaj ce cewnikowania i leczenia okolicy zmienionej
chorobowo.
Nie ma danych do wiadczalnych dotycz cych stosowania imikwimodu bezpo rednio po leczeniu
innymi, stosowanymi na skór lekami w leczeniu zewn trznych brodawek narz dów p ciowych lub
okolic odbytu. Imikwimod w kremie nale y zmy ze skóry przed stosunkiem p ciowym. Imikwimod
w kremie mo e os abia kondomy i kr ki maciczne, dlatego nie zaleca si równoczesnego stosowania
ich z imikwimodem w kremie. Nale y rozwa y inne metody antykoncepcji.
Nie zaleca si powtórnego leczenia imikwimodem w kremie pacjentów z upo ledzon odporno ci .
Chocia ograniczone dane wykaza y zwi kszenie stopnia redukcji brodawek u pacjentów zaka onych
HIV, imikwimod w kremie nie okaza si tak skuteczny w usuwaniu brodawek w tej grupie pacjentów.
Powierzchowny rak podstawnokomórkowy
Nie oceniano imikwimodu w kremie w leczeniu raka podstawnokomórkowego zlokalizowanego bli ej
ni 1 cm od powiek, nosa, warg lub linii ow osienia.
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Podczas leczenia, do czasu zagojenia zmian chorobowych, leczona skóra b dzie si prawdopodobnie
znacz co ró ni a od prawid owej skóry. Miejscowe reakcje skórne s cz ste, jednak ich nasilenie
zwykle zmniejsza si w trakcie leczenia lub zanikaj po zaprzestaniu stosowania kremu imikwimod.
Wyst puje zwi zek pomi dzy ca kowitym ust powaniem brodawek a nasileniem miejscowych reakcji
skórnych (np. rumienia). Wspomniane miejscowe reakcje skórne mog by zwi zane ze stymulacj
miejscowej odpowiedzi immunologicznej. Je eli jest to konieczne ze wzgl du na dyskomfort lub
nasilenie miejscowej reakcji skórnej mo na zastosowa kilkudniow przerw w leczeniu. Po
z agodnieniu reakcji skórnych leczenie imikwimodem w kremie mo na wznowi .
Wyniki kliniczne leczenia mo na okre li po zako czeniu procesu regeneracji skóry – po oko o 12
tygodniach po zako czeniu leczenia.
Nie ma do wiadcze klinicznych dotycz cych stosowania imikwimodu w kremie u pacjentów z
upo ledzon odporno ci .
Nie ma do wiadcze klinicznych dotycz cych stosowania u pacjentów z nawracaj c postaci BCCs
ani pacjentów leczonych uprzednio z powodu BCCs. Dlatego nie zaleca si leczenia pacjentów, u
których uprzednio stosowano leczenie przeciwnowotworowe.
Dane pochodz ce z bada klinicznych prowadzonych metod otwartej próby sugeruj , e w
przypadku nowotworów znacznych rozmiarów (>7,25 cm2) prawdopodobie stwo odpowiedzi na
leczenie imikwimodem jest mniejsze.
Skór , na któr na o ono krem, nale y chroni przed ekspozycj na wiat o s oneczne.
Rogowacenie s oneczne
W przypadku leczenia zmian chorobowych o objawach klinicznych nietypowych dla rogowacenia
s onecznego lub zmian budz cych podejrzenie nowotworu nale y pobra wycinek, aby ustali
odpowiedni metod leczenia.
Nie oceniono skuteczno ci leczenia imikwimodem rogowacenia s onecznego powiek, wewn trznych
powierzchni nozdrzy lub uszu ani warg (czerwieni wargowej).
Istniej bardzo ograniczone dane na temat leczenia imikwimodem zmian o typie rogowacenia
s onecznego umiejscowionych poza twarz i ow osion skór g owy. Poniewa dost pne dane na
temat leczenia rogowacenia s onecznego na skórze przedramion i r k nie potwierdzaj jego
skuteczno ci, leczenie takich przypadków nie jest zalecane.
Nie zaleca si stosowania imikwimodu w leczeniu rogowacenia s onecznego z cechami znacznej
hiperkeratozy lub przerostu,(np. w przypadku rogów skórnych).
Podczas leczenia, do czasu zagojenia zmian chorobowych, wygl d zmienionego chorobowo miejsca
na skórze mo e by znacz co inny ni wygl d normalnej skóry. Miejscowe reakcje skórne wyst puj
cz sto, jednak wykle zmiejszaj si stopniowo podczas leczenia lub ust puj po zaprzestaniu
stosowania imikwimodu w kremie. Istnieje zwi zek pomi dzy ca kowitym ust powaniem zmian a
nasileniem miejscowych reakcji skórnych (np. rumienia). Wspomniane miejscowe reakcje skórne
mog by zwi zane z pobudzeniem miejscowej odpowiedzi immunologicznej. Je eli jest to konieczne,
ze wzgl du na dyskomfort lub nasilenie miejscowej reakcji skórnej, mo na zastosowa kilkudniow
przerw w leczeniu. Leczenie preparatem imikwimod w kremie mo na wznowi , gdy odczyn skórny
ulegnie zmniejszeniu.
Leczenie nie powinnno trwa d u ej ni 4 tygodnie, równie w przypadku pomini cia dawki lub
przerwy w leczeniu.
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Skuteczno kliniczn leczenia mo na oceni po zako czeniu procesu regeneracji skóry – po oko o 4
do 8 tygodni od zako czenia leczenia.
Brak do wiadcze klinicznych dotycz cych stosowania imikwimodu w kremie u pacjentów z
upo ledzon odporno ci .
Brak danych na temat ponownego leczenia nawrotu rogowacenia s onecznego u pacjentów, u których
objawy choroby ust pi y po jednym lub dwóch cyklach leczenia. Z tego powodu leczenie nie jest
zalecane w tej grupie pacjentów.
Dane pochodz ce z otwartego badania klinicznego sugeruj , e odsetek ca kowitego ust pienia
objawów rogowacenia s onecznego jest mniejszy u pacjentów, u których wyst puje ponad 8 ognisk
rogowacenia s onecznego ni u pacjentów z mniej ni 8 ogniskami.
Skór , na któr na o ono krem, nale y chroni przed ekspozycj na wiat o s oneczne.
4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono bada dotycz cych interakcji, w tym z lekami immunosupresyjnymi. Interakcje z
lekami o dzia aniu ogólnoustrojowym s ograniczone ze wzgl du na minimaln przezskórn absorpcj
imikwimodu w kremie.
Ze wzgl du na to, e imikwimod w kremie wykazuje dzia anie pobudzaj ce uk ad odporno ciowy,
nale y stosowa go ostro nie u pacjentów, u których jest stosowane leczenie immunosupresyjne (patrz
punkt 4.4).
4.6

Ci a i laktacja

Brak danych klinicznych dotycz cych stosowania imikwimodu w czasie ci y. Badania na
zwierz tach nie wykazuj bezpo redniego lub po redniego szkodliwego wp ywu na przebieg ci y,
rozwój zarodka lub p odu, przebieg porodu lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3). Nale y
zachowa ostro no , przepisuj c lek kobietom w ci y.
Poniewa po pojedynczej dawce i wielokrotnych dawkach podanych miejscowo nie wykrywano w
surowicy mierzalnych st e imikwimodu (>5 ng/ml), nie mo na udzieli specjalnej porady
dotycz cej stosowania lub niestosowania leku u kobiet karmi cych piersi .
4.7

Wp yw na zdolno prowadzenia pojazdów mechanicznych i obs ugiwania urz dze
mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono bada odno nie wp ywu na zdolno prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obs ugiwania urz dze .
Na podstawie dzia a niepo danych odnotowanych w punkcie 4.8 nie jest prawdopodobne, e
leczenie imikwimodem mo e mie wp yw na zdolno prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obs ugiwania urz dze .
4.8

Dzia ania niepo dane

a)

Ogólny opis:

Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych
W osiowych badaniach klinicznych, z dawkowaniem 3 razy w tygodniu, najcz ciej zg aszanymi
dzia aniami niepo danymi, ocenionymi jako prawdopodobnie lub przypuszczalnie zwi zane z
leczeniem imikwimodem w kremie, by y reakcje w miejscu leczenia brodawek (33,7% pacjentów
otrzymuj cych imikwimod). Odnotowano tak e ogólnoustrojowe dzia ania niepo dane, w tym bóle
g owy (3,7%), objawy grypopodobne (1,1%) i bóle mi niowe (1,5%).
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Poni ej przedstawiono dzia ania niepo dane odnotowane podczas bada kontrolowanych placebo i
bada otwartych, obejmuj cych 2292 pacjentów leczonych imikwimodem w kremie. Uwa a si , e te
dzia ania niepo dane by y przynajmniej cz ciowo zwi zane przyczynowo z leczeniem
imikwimodem.
Powierzchowny rak podstawnokomórkowy
W badaniach z dawkowaniem 5 razy w tygodniu u 58% pacjentów wyst pi co najmniej jeden
przypadek zdarzenia niepo danego. Najcz ciej zg aszane w badaniach zdarzenia niepo dane,
oceniane jako prawdopodobnie lub przypuszczalnie zwi zane z leczeniem imikwimodem w kremie
obejmowa y reakcje miejscowe, wyst puj ce u 28,1% pacjentów. Pacjenci otrzymuj cy imikwimod w
kremie zg aszali równie pewne ogólnoustrojowe dzia ania niepo dane, w tym bóle pleców (1,1%) i
objawy grypopodobne (0,5%).
Poni ej przedstawiono dzia ania niepo dane odnotowane podczas bada III fazy z grup kontroln
otrzymuj c placebo, obejmuj cych 185 pacjentów z powierzchownym rakiem
podstawnokomórkowym leczonych imikwimodem w kremie. Uwa a si , e te dzia ania niepo dane
by y co najmniej cz ciowo zwi zane z leczeniem imikwimodem.
Rogowacenie s oneczne
W osiowych badaniach klinicznych, w których podawano imikwimod 3 razy tygodniowo przez
maksymalnie dwa 4-tygodniowe cykle leczenia, 56% pacjentów stosuj cych imikwimod zg osi o co
najmniej jedno zdarzenie niepo dane. We wspomnianych badaniach klinicznych najcz stszym
zdarzeniem niepo danym, kwalifikowanym jako prawdopodobnie lub mo liwie zwi zane z
leczeniem imikwimodem, by y odczyny w miejscu stosowania (wyst puj ce u 22% pacjentów
leczonych imikwimodem w kremie). Pacjenci otrzymuj cy imikwimod zg aszali równie
ogólnoustrojowe dzia ania niepo dane, w tym bóle mi niowe (2%).
Poni ej przedstawiono dzia ania niepo dane odnotowane w badaniach III fazy z grup kontroln
otrzymuj c pod o e leku, obejmuj cych 252 pacjentów z rogowaceniem s onecznym. Uznaje si , e
wymienione zdarzenia niepo dane by y co najmniej cz ciowo zwi zane z leczeniem imikwimodem.
b)

Tabelaryczne zestawienie zdarze niepo danych:

Cz sto wyst powania zdefiniowano jako „bardzo cz sto” ( 1/10), „cz sto” ( 1/100–<1/10) i
„niezbyt cz sto” ( 1/1,000,–<1/100). Nie opisano odnotowanych w badaniach klinicznych dzia a
wyst puj cych z mniejsz cz sto ci .

Zaka enia i zara enia paso ytnicze:
Zaka enie
Krosty
Opryszczka pospolita
Kandydoza narz dów p ciowych
Zapalenie pochwy
Zaka enie bakteryjne
Zaka enie grzybicze
Zaka enie górnych dróg oddechowych

Brodawki
zewn trznych
narz dów
p ciowych u
doros ych
(3 x tyg./16 tyg.)
n = 2292

Powierzchown
y rak
podstawnokom
órkowy u
doros ych
(5 x tyg./6 tyg.)
n = 185

Rogowacenie
s oneczne
(3 x tyg./4 lub
8 tyg.)
n = 252

Cz sto

Cz sto
Cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
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sto
sto
sto
sto
sto
sto

Zapalenie sromu
Zapalenie b ony luzowej nosa
Grypa
Zaburzenia krwi i uk adu ch onnego:
Limfadenopatia
Zaburzenia metabolizmu i od ywiania:
Anoreksja
Zaburzenia psychiczne:
Bezsenno
Depresja
Dra liwo
Zaburzenia uk adu nerwowego:
Bóle g owy
Parestezje
Zawroty g owy
Migrena
Senno
Zaburzenia oka:
Podra nienie spojówek
Obrz k powiek
Zaburzenia ucha i b dnika:
Szum w uszach
Zaburzenia naczy :
Uderzenia gor ca
Zaburzenia uk adu oddechowego, klatki
piersiowej i ródpiersia:
Zapalenie gard a
Zapalenie b ony luzowej nosa
Przekrwienie b ony luzowej nosa
Ból gard a lub krtani
Zaburzenia o dka i jelit:
Nudno ci
Ból brzucha
Biegunka
Wymioty
Dolegliwo ci odbytnicy
Bolesne parcie na stolec
Sucho w jamie ustnej
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
wi d
Zapalenie skóry
Zapalenie mieszków w osowych
Wysypka z rumieniem
Wyprysk
Wysypka
Zwi kszona potliwo
Pokrzywka
Rogowacenie s oneczne
Rumie
Obrz k twarzy
Owrzodzenie skóry
Zaburzenia mi niowo-szkieletowe i
tkanki cznej:
Ból mi ni
Ból stawów

Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Cz sto

Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto

Cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Cz sto
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz

Cz sto
sto
sto
sto
sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Cz sto
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz

Niezbyt cz sto
sto
sto
sto
sto
sto

Cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz

sto
sto
sto
sto
sto
sto
sto
sto

Niezbyt cz sto

Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Cz sto
Niezbyt cz sto
9

Cz sto
Cz sto

sto
sto
sto
sto

Ból pleców
Ból ko czyny
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Dyzuria
Zaburzenia uk adu rozrodczego i piersi:
Ból narz dów p ciowych u m czyzn
Dolegliwo ci pr cia
Dyspareunia
Zaburzenia wzwodu pr cia
Wypadanie macicy i pochwy
Ból pochwy
Zanikowe zapalenie pochwy
Dolegliwo ci sromu
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
podania:
wi d w miejscu aplikacji
Ból w miejscu aplikacji
Pieczenie w miejscu aplikacji
Podra nienie w miejscu aplikacji
Rumie w miejscu aplikacji
Odczyn w miejscu aplikacji
Krwawienie w miejscu aplikacji
Grudki w miejscu aplikacji
Parestezje w miejscu aplikacji
Wysypka w miejscu aplikacji
Zm czenie
Gor czka
Objawy grypopodobne
Ból
Os abienie
Z e samopoczucie
Dreszcze
Zapalenie skóry w miejscu aplikacji
Wydzielina w miejscu aplikacji
Przeczulica w miejscu aplikacji
Zapalenie w miejscu aplikacji
Obrz k w miejscu aplikacji
uszczenie w miejscu aplikacji
Blizna w miejscu aplikacji
P kni cie skóry w miejscu aplikacji
Obrzmienie w miejscu aplikacji
Owrzodzenie w miejscu aplikacji
P cherzyki w miejscu aplikacji
Wzrost ciep oty tkanek w miejscu
aplikacji
Letarg
Uczucie dyskomfortu
Zapalenie
c)

Niezbyt cz sto

Cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz

sto
sto
sto
sto
sto
sto
sto
sto

Bardzo cz sto
Bardzo cz sto
Cz sto
Cz sto

Bardzo cz sto
Cz sto
Cz sto
Cz sto
Cz sto
Cz
Cz
Cz
Cz

sto
sto
sto
sto

Cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz

sto
sto
sto
sto
sto

Bardzo cz sto
Cz sto
Cz sto
Cz sto
Cz sto
Cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz

sto
sto
sto
sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz
Niezbyt cz

sto
sto
sto
sto

Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto
Niezbyt cz sto

Cz sto wyst puj ce dzia ania niepo dane

Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych
Badacze prowadz cy badanie z grup kontroln otrzymuj c placebo oceniali, zgodnie z protoko em
badania, objawy przedmiotowe (reakcje skórne). Ocena objawów przedmiotowych, zgodnie z
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protoko em, wykaza a, e miejscowe reakcje skórne – w tym rumie (61%), nad erki (30%), otarcia,
z uszczanie lub uski (23%) i obrz k (14%) – wyst powa y cz sto w badaniach z grup kontroln
otrzymuj c placebo, w których imikwimod w kremie stosowano trzy razy tygodniowo (patrz punkt
4.4). Miejscowe reakcje skórne, takie jak rumie , prawdopodobnie wynikaj z dodatkowych dzia a
farmakologicznych imikwimodu w kremie.
W badaniach kontrolowanych placebo donoszono tak e o odleg ych reakcjach skórnych, g ównie w
postaci rumienia (44%). Przedstawione reakcje wyst powa y w miejscach, w których nie by o
brodawek, ale które mog y styka si z imikwimodem w kremie. W wi kszo ci reakcje skórne by y
agodne do umiarkowanych i ust powa y w ci gu 2 tygodni po zaprzestaniu leczenia. Jednak w
niektórych przypadkach reakcje te mia y ci ki charakter, wymaga y leczenia i (lub) powodowa y
dysfunkcje. W bardzo rzadkich przypadkach ci kie reakcje w uj ciu cewki moczowej powodowa y
dyzuri (patrz punkt 4.4).
Powierzchowny rak podstawnokomórkowy
Badacze prowadz cy badanie z grup kontroln otrzymuj c placebo oceniali, zgodnie z protoko em
badania, objawy przedmiotowe (reakcje skórne). Ocena objawów przedmiotowych, zgodna z
protoko em badania, wskazuje, e w badaniach, w których stosowano imikwimod w kremie 5 razy
tygodniowo, bardzo cz sto stwierdzano rumie (31%), zaawansowane nad erki (13%) oraz nasilone
uszczenie skóry i tworzenie strupów (19%). Miejscowe reakcje skórne, takie jak rumie ,
prawdopodobnie wynikaj z dodatkowego dzia ania farmakologicznego imikwimodu w kremie.
Podczas leczenia imikwimodem odnotowano zaka enia skóry. Wprawdzie nie obserwowano
powa nych nast pstw, jednak w przypadku uszkodzenia ci g o ci skóry zawsze nale y uwzgl dnia
mo liwo zaka enia.
Rogowacenie s oneczne
W badaniach klinicznych, w których podawano imikwimod w kremie 3 razy w tygodniu przez 4 lub 8
tygodni do najcz ciej wyst puj cych reakcji w miejscu podania nale a y: wi d (14%) oraz pieczenie
(5%) leczonej okolicy. Silny rumie (24%) oraz z uszczanie lub tworzenie si strupów (20%)
wyst powa y bardzo cz sto. Miejscowe reakcje skórne, np. rumie , s prawdopodobnie nast pstwem
dodatkowych dzia a farmakologicznych imikwimodu w kremie. Informacje na temat okresów
przerwy w leczeniu — patrz punkt 4.2 i 4.4.
Podczas leczenia preparatem imikwimod obserwowano zaka enia skóry. Wprawdzie nie dosz o do
powa nych nast pstw, jednak w przypadku uszkodzenia ci g o ci skóry zawsze nale y uwzgl dnia
mo liwo zaka enia.
d)

Zdarzenia niepo dane wyst puj ce we wszystkich wskazaniach:

Donoszono o miejscowych odbarwieniach lub przebarwieniach po stosowaniu imikwimodu w kremie.
Informacje uzyskane z bada kontrolnych sugeruj , e zmiany zabarwienia skóry u niektórych
pacjentów mog by trwa e. Po 5 latach po zako czeniu leczenia sBCC przeprowadzono badania
kontrolne u 162 pacjentów. U 37% pacjentów obserwowano lekkie odbarwienia, a u 6% umiarkowane odbarwienia. U 56% pacjentów nie wyst pi y odbarwienia; nie notowano przebarwie .
W badaniach klinicznych dotycz cych leczenia rogowacenia s onecznego imikwimodem cz sto
wyst powania ysienia w miejscu aplikacji kremu lub jego otoczeniu wynosi a 0,4% (5 z 1214). Po
wprowadzeniu preparatu do obrotu otrzymano raporty dotycz ce mo liwego zwi zku ysienia z
leczeniem niewielkich, powierzchownych ognisk raka podstawnokomórkowego oraz brodawek
narz dów p ciowych zewn trznych.
W badaniach klinicznych obserwowano równie zmniejszenie st enia hemoglobiny, bia ych krwinek,
bezwzgl dnej liczby neutrofilów i trombocytów. Uwa a si , e nie jest to istotne klinicznie u
pacjentów z prawid ow rezerw uk adu krwiotwórczego. Badania kliniczne nie obejmowa y
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pacjentów z nieprawid ow rezerw uk adu krwiotwórczego. W raportach otrzymanych po
wprowadzeniu preparatu do obrotu opisywano równie zmniejszenie warto ci parametrów
hematologicznych, wskazuj ce na konieczno leczenia. Po wprowadzeniu do obrotu produktu
leczniczego odnotowano przypadki zwi kszonej aktywno ci enzymów w trobowych.
Rzadko zg aszano zaostrzenie przebiegu chorób autoimmunologicznych.
W badaniach klinicznych rzadko zg aszano przypadki reakcji skórnych wyst puj cych w miejscach
nie zwi zanych z miejscem wyst powania choroby, w tym rumie wielopostaciowy. Ci kie reakcje
skórne zg aszane po wprowadzeniu preparatu do obrotu obejmowa y rumie wielopostaciowy, zespó
Stevensa-Johnsona oraz skórn posta tocznia rumieniowatego.
e) Dzieci i m odzie
Przeprowadzono kontrolowane badania kliniczne imikwimodu w grupie dzieci i m odzie y (patrz
punkt 4.2 i 5.1). Nie by o dowodów na dzia anie ogólnoustrojowe. Reakcje w miejscu podania cz ciej
wyst powa y po aplikacji imikwimodu, ni pod o a. Cz sto wyst powania i nasilenie tych reakcji
nie ró ni o si jednak od obserwowanych podczas stosowania imikwimodu u doros ych zgodnie z
zatwierdzonymi wskazaniami. Nie donoszono o ci kich dzia aniach niepo danych spowodowanych
przez imikwimod u dzieci i m odzie y.
4.9

Przedawkowanie

Podczas stosowania miejscowego nie jest mo liwe ogólnoustrojowe przedawkowanie imikwimodu w
kremie, ze wzgl du na minimalne wch anianie przezskórne. Badania na królikach wykaza y, e w
przypadku podania imikwimodu na skór miertelna dawka jest wi ksza ni 5g/kg mc. D ugotrwa e
przedawkowywanie imikwimodu w kremie mo e spowodowa wyst pienie ci kich miejscowych
odczynów skórnych.
Po przypadkowym spo yciu pojedynczej dawki 200 mg imikwimodu, co odpowiada zawarto ci oko o
16 saszetek, mog wyst pi nudno ci, wymioty, ból g owy, bóle mi niowe i gor czka. Po
wielokrotnym doustnym podaniu dawki 200 mg najci szym klinicznie, zg oszonym zdarzeniem
niepo danym by spadek ci nienia, który ust pi po doustnym lub do ylnym podaniu p ynów.
5.

W A CIWO CI FARMAKOLOGICZNE

5.1

W a ciwo ci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chemioterapeutyki do stosowania miejscowego, leki przeciwwirusowe.
Kod ATC: D06B B10.
Imikwimod jest modulatorem odpowiedzi immunologicznej. Badania wysycenia wi za sugeruj , e
na komórkach odpowiedzi immunologicznej istnieje receptor b onowy dla imikwimodu. Imikwimod
nie posiada bezpo redniej aktywno ci przeciwwirusowej. W modelowych badaniach na zwierz tach
imikwimod jest skutecznym rodkiem przeciwwirusowym i przeciwnowotworowym, g ównie w
zwi zku z indukcj interferonu alfa i innych cytokin. W badaniach klinicznych wykazano indukcj
interferonu alfa i innych cytokin po podaniu imikwimodu w kremie na brodawki narz dów p ciowych.
W badaniach farmakokinetycznych wykazano wzrost poziomu interferonu alfa i innych cytokin w
ustroju po miejscowym podaniu imikwimodu.
Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych
Skuteczno

kliniczna:
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W 3 osiowych badaniach III fazy, oceniaj cych skuteczno imikwimodu, wykazano, e leczenie
imikwimodem przez szesna cie tygodni by o znacznie skuteczniejsze ni leczenie pod o em leku.
Skuteczno leczenia mierzono ca kowitym ust powaniem brodawek.
U 119 pacjentek leczonych imikwimodem czny odsetek ust pienia zmian wyniós 60% w
porównaniu z 20% u 105 pacjentek leczonych pod o em leku (95%CI dla ró nicy w odsetku
ust pienia zmian: 20% do 61%, p<0,001). U pacjentek leczonych imikwimodem, u których uzyskano
ca kowite ust pienie brodawek, mediana czasu potrzebnego do ust pienia zmian wynosi a 8 tygodni.
U 157 pacjentów leczonych imikwimodem, czny odsetek ust pienia zmian wyniós 23% w
porównaniu z 5% u 161 pacjentów leczonych pod o em leku (95%CI dla ró nicy w odsetku ust pienia
zmian: 3% do 36%, p<0,001). U pacjentów leczonych imikwimodem, u których uzyskano ca kowite
ust pienie brodawek, mediana czasu potrzebnego do ustapienia zmian wynosi a 12 tygodni.
Powierzchowny rak podstawnokomórkowy
Skuteczno kliniczna:
W dwóch badaniach prowadzonych metod podwójnie lepej próby z grup kontroln otrzymuj c
pod o e kremu oceniano skuteczno imikwimodu podawanego 5 razy w tygodniu przez 6 tygodni.
Histologicznie potwierdzono rozpoznanie jednoogniskowych pierwotnych raków
podstawnokomórkowych typu powierzchownego o minimalnej powierzchni wynosz cej 0,5 cm2 i
maksymalnej rednicy 2 cm. Z badania wy czono guzy zlokalizowane w odleg o ci mniejszej ni 1
cm od oczu, nosa, ust, uszu lub linii ow osienia.
W sumarycznej analizie podanych dwóch bada ca kowite ust pienie potwierdzono histologicznie u
82% (152/185) pacjentów. Rozpatruj c punkt ko cowy z o ony dodatkowo z oceny stanu klinicznego,
ca kowite ust pienie zmian zaobserwowano u 75% (139/185) pacjentów. Po porównaniu uzyskanych
wyników z grup otrzymuj c tylko pod o e kremu (odpowiednio – 3% [6/179] i 2% [3/179])
stwierdzono znamienno statystyczn (p<0,001). Stwierdzono istotny zwi zek mi dzy nasileniem
miejscowej reakcji skórnej (np. rumienia) w czasie leczenia, a ca kowitym ust powaniem raka
podstawnokomórkowego.
Wyniki pi cioletnich obserwacji, pochodz ce z d ugoterminowych bada prowadzonych metod
otwart bez grupy kontrolnej wskazuj , e u oko o 77.9% [ 95%, CI (71.9%, 83.8%)] leczonych
pacjentów uzyskano pe ne wyleczenie, które utrzymywa o si przez 60 miesi cy.
Rogowacenie s oneczne
Skuteczno

kliniczna:

W dwóch badaniach klinicznych prowadzonych metod podwójnie lepej próby, z grup kontroln
otrzymuj c pod o e kremu, analizowano skuteczno imikwimodu podawanego 3 razy w tygodniu w
jednym lub dwóch 4-tygodniowych cyklach leczenia z 4-tygodniowym okresem przerwy w leczeniu.
U pacjentów rozpoznano typowe, widoczne go ym okiem, nieznaczne zmiany charakterystyczne dla
rogowacenia s onecznego, bez cech hiperkeratozy i przerostu, zlokalizowane na ci g ym obszarze
twarzy lub ow osionej skórze g owy, o powierzchni 25 cm2. Kuracji poddano 4-8 ognisk rogowacenia
s onecznego. Ca kowity odsetek wyleczenia (imikwimod minus placebo) dla wszystkich bada
wyniós 46,1 % (CI 39,0%, 53,1%).
aczna analiza danych, pochodz cych z 2 bada , polegaj cych na rocznej obserwacji pacjentów
wskazuje, e cz sto wyst powania nawrotów choroby po 12 miesi cach wynios a 27% (35/128
pacjentów) u tych uczestników badania kontrolnego, u których ust pi y objawy kliniczne po 1 lub 2
cyklach leczenia. Cz sto wyst powania nawrotów pojedynczych zmian wynios a 5,6% (41/737).
Odsetek wystepowania nawrotów u pacjentów, którym podano pod o e wynios a odpowiednio 47%
(8/17 pacjentów) i 7,5 % (6/80 ognisk). Odsetek rozwoju zmian do raka kolczystokomórkowego
(SCC) wyniós 1,6% (2/128 pacjentów).
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Brak danych z trwaj cej d u ej ni rok obserwacji, dotycz cej cz sto ci nawrotów i progresji choroby.
Dzieci i m odzie
Nie badano stosowania preparatu u dzieci w zatwierdzonych wskazaniach: leczenie brodawek
ko czystych, rogowacenia s onecznego i powierzchownego raka podstawnokomórkowego, gdy
schorzenia te zwykle nie wyst puj w tej populacji.
W czterech randomizowanych badaniach, przeprowadzonych metod podwójnie lepej próby, z grup
kontroln otrzymuj c pod o e kremu, oceniano stosowanie preparatu Aldara w postaci kremu w
leczeniu mi czaka zaka nego u dzieci w wieku od 2 do 15 lat (imikwimod: n=576, pod o e: n=313).
Próby te nie wykaza y skuteczno ci imikwimodu w adnym z testowanych schematów dawkowania
(3 × w tygodniu przez 16 tygodni i 7 × w tygodniu przez 8 tygodni).
5.2

W a ciwo ci farmakokinetyczne

Brodawki zewn trznych narz dów p ciowych, powierzchowny rak podstawnokomórkowy oraz
rogowacenie s oneczne:
Mniej ni 0,9% podanej miejscowo jednorazowej dawki znakowanego radioizotopem imikwimodu
uleg o wch oni ciu przez skór u ludzi. Ta ma a ilo leku, wch oni ta do kr enia ogólnego by a
szybko wydzielana zarówno z moczem, jak i z ka em w stosunku oko o 3 do 1. Po podaniu
miejscowym pojedynczej dawki i dawek wielokrotnych imikwimodu wykrywa si go w osoczu w
st eniach nie mierzalnych ilo ciowo (>5 ng/ml).
Wch anianie uk adowe (przenikanie przezskórne) zosta o wyliczone na podstawie odzyskanego z
moczu i ka u w gla-14 z imikwimodu znakowanego w glem 14C.
U 58 pacjentów z rogowaceniem s onecznym, otrzymuj cych 5% krem imikwimod 3 razy w tygodniu
przez 16 tygodni, obserwowano minimalne wch anianie ogólne. Warto ci przezskórnej absorpcji
mi dzy pierwsz i ostatni dawk podawan w czasie badania nie ró ni y si znacz co. Maksymalne
st enia leku w surowicy pod koniec 16. tygodnia mierzone mi dzy godzin 9 a 12 wynosi y
0,1 ng/ml w przypadku aplikacji kremu w obr bie twarzy (jedna jednorazowa saszetka – 12,5 mg),
0,2 ng/ml w przypadku aplikacji na ow osion skór g owy (2 saszetki – 25 mg) oraz 1,6 ng/ml w
przypadku aplikacji na ko czyny górne (6 saszetek – 75 mg). Na ow osionej skórze g owy i na skórze
ko czyn dolnych nie kontrolowano powierzchni aplikacji. Nie obserwowano proporcjonalno ci
dawek. W poprzednim badaniu pozorny, wyliczony okres pó trwania by oko o 10 razy wi kszy ni
okres pó trwania po 2 godzinach po podaniu podskórnym, co wskazuje na wyd u enie retencji leku w
skórze. W tej grupie pacjentów warto leku odzyskanego z moczu w 16. tygodniu wynosi a mniej ni
0,6% podanej dawki leku.
Dzieci i m odzie
Oceniano w a ciwo ci farmakokinetyczne imikwimodu po jednorazowym i wielokrotnym podaniu
miejscowym u dzieci i m odzie y z mi czakiem zaka nym (ang. molluscum contagiosum - MC). Dane
dotycz ce nara enia ogólnoustrojowego wykaza y ma y stopie wch aniania imikwimodu po podaniu
miejscowym na skór ze zmianami wywo anymi MC u dzieci w wieku od 6 do 12 lat, porównywalny
do obserwowanego u zdrowych doros ych i u doros ych pacjentów z rogowaceniem s onecznym lub
powierzchownym rakiem podstawnokomórkowym. U m odszych pacjentów w wieku od 2 do 5 lat
wch anianie, okre lone na podstawie warto ci Cmax, by o wi ksze ni u doros ych.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpiecze stwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych bada dotycz cych bezpiecze stwa
stosowania, dzia ania mutagennego i teratogennego, nie wykaza y szczególnego zagro enia dla ludzi.
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W czteromiesi cznym badaniu toksycznego dzia ania na skór u szczurów zaobserwowano znaczne
zmniejszenie masy cia a i zwi kszenie masy ledziony podczas stosowania imikwimodu w dawkach
0,5 i 2,5 mg/kg mc.; podobnych efektów nie obserwowano w czteromiesi cznym badaniu toksycznego
dzia ania na skór u myszy. U zwierz t obu gatunków zauwa ono miejscowe podra nienie skóry,
zw aszcza podczas miejscowego stosowania wi kszych dawek leku.
W dwuletnim badaniu dzia ania rakotwórczego u myszy, nak adanie leku na skór przez 3 dni w
tygodniu nie indukowa o powstawania nowotworów w miejscu na o enia. Jednak zapadalno na
guzy pochodz ce z komórek w trobowych w ród leczonych zwierz t by a wi ksza ni u zwierz t z
grupy kontrolnej. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany, ale poniewa imikwimod jest s abo
absorbowany ze skóry u ludzi i nie jest mutagenny, prawdopodobnie jakiekolwiek ryzyko dla ludzi
wskutek ekspozycji uk adowej na lek jest ma e. Poza tym, nie odnotowano nowotworów w
jakiejkolwiek lokalizacji w ci gu dwuletnich bada dzia ania rakotwórczego u szczurów po
podawaniu doustnym.
Oceniano dzia anie rakotwórcze imikwimodu w kremie w badaniu prowadzonym na bezw osych
myszach albinosach, które poddawano dzia aniu symulowanego s onecznego promieniowania
ultrafioletowego (UVR). Na skór zwierz t aplikowano imikwimod w kremie trzy razy tygodniowo, a
nast pnie stosowano napromienianie 5 dni w tygodniu przez 40 tygodni. Myszy poddano obserwacji
przez kolejne 12 tygodni – w sumie okres obserwacji wynosi 52 tygodnie. Stwierdzono wcze niejsze
i bardziej liczne wyst powanie nowotworów w grupie myszy otrzymuj cej samo pod o e kremu w
porównaniu z grup kontroln poddan s abemu dzia aniu UVR. Znaczenie tej obserwacji dla ludzi
jest nieznane. Miejscowe podawanie imikwimodu w kremie w porównaniu z podawaniem samego
pod o a kremu nie powodowa o nasilenia wzrostu nowotworu niezale nie od dawki.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

kwas izostearynowy
alkohol benzylowy
alkohol cetylowy
alkohol stearylowy
wazelina bia a
polisorbat 60
sorbitanu stearynian
glicerol
metylu hydroksybenzoesan (E218)
propylu hydroksybenzoesan (E216)
guma ksantan
woda oczyszczona
6.2

Niezgodno ci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres trwa o ci

2 lata.
6.4

Specjalne rodki ostro no ci przy przechowywaniu

Nie przechowywa w temperaturze powy ej 25°C.
Kremu z otwartej saszetki nie nale y u ywa ponownie.
6.5

Rodzaj i zawarto

opakowania
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Opakowanie z 12 lub 24 saszetkami jednorazowego u ytku z folii poliestrowej/aluminiowej,
zawieraj cymi po 250 mg kremu. Nie wszystkie wielko ci opakowa mog by dostepne na rynku.
6.6

Szczególne rodki ostro no ci dotycz ce usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymaga .
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ CY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Meda AB
Pipers väg 2
170 73 Solna
Szwecja
8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/98/080/001-002
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZED U ENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18/09/1998
Data ostatniego przed u enia pozwolenia: 03/09/2008
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ CIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
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ANEKS II
A.

WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

B.

WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
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A.

WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii:
3M Health Care Limited, Derby Road, Loughborough, Leicester, LE11 5SF, Wielka Brytania
B.

WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
KATEGORIA DOST PNO CI

Lek wydawany na recept .
WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ CE BEZPIECZNEGO I
SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nie dotyczy.
INNE WARUNKI
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ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWA I ULOTKA DLA PACJENTA
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A. OZNAKOWANIE OPAKOWA
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INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU ZEWN TRZNYM

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aldara 5% krem
Imikwimod

2.

ZAWARTO

SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Ka da saszetka zawiera 12,5 mg imikwimodu w 250 mg kremu (5 %).
100 mg kremu zawiera 5 mg imikwimodu.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: kwas izostearynowy, alkohol benzylowy, alkohol cetylowy, alkohol
stearylowy, wazelina bia a, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, glicerol, metylu hydroksybenzoesan
(E218), propylu hydroksybenzoesan (E216), guma ksantan, woda oczyszczona.
Dalsze informacje – patrz ulotka.

4.

POSTA FARMACEUTYCZNA I ZAWARTO

OPAKOWANIA

Krem
12 saszetek. Ka da saszetka zawiera 250 mg kremu.
24 saszetek. Ka da saszetka zawiera 250 mg kremu.
5.

SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Nale y zapozna si z tre ci ulotki przed zastosowaniem leku.
Do stosowania na skór .

6.

OSTRZE ENIE DOTYCZ CE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEDOST PNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywa w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci.

7.

OSTRZE ENIA SPECJALNE, JE LI KONIECZNE

Tylko do jednorazowego u ytku. Po u yciu nale y usun

8.

TERMIN WA NO CI

Termin wa no ci:

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
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saszetk z pozosta o ci kremu.

Nie przechowywa w temperaturze powy ej 25 C.
10. SPECJALNE RODKI OSTRO NO CI DOTYCZ CE USUWANIA NIEZU YTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZ CYCH Z NIEGO ODPADÓW, JE LI
W A CIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO POSIADAJ CEGO
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Meda AB
Box 906
170 09 Solna
Szwecja

12.

NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/98/080/001
EU/1/98/080/002
13.

NUMER SERII

Seria:

14.

KATEGORIA DOST PNO CI

Lek wydawany na recept .

15.

INSTRUKCJA U YCIA

Nie dotyczy.
16.

INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Aldara
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MA YCH OPAKOWANIACH
BEZPO REDNICH
SASZETKA

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Aldara 5% krem
Imikwimod
Do stosowania na skór .

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WA NO CI

Termin wa no ci:

4.

NUMER SERII

Nr serii:

5.

ZAWARTO
OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJ TO CI LUB
LICZBY JEDNOSTEK

250 mg kremu

6.

INNE
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B. ULOTKA DLA PACJENTA
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ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA
Aldara 5% krem
Imikwimod
Nale y dok adnie zapozna si z tre ci ulotki przed rozpocz ciem stosowania leku.
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta .
Nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
Lek ten zosta przepisany ci le okre lonej osobie i nie nale y go przekazywa innym, gdy
mo e im zaszkodzi , nawet je li objawy ich choroby s takie same.
Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy
niepo dane nie wymienione w ulotce, nale y powiadomi lekarza lub farmaceut .
Spis tre ci ulotki:
1.
Co to jest lek Aldara krem i w jakim celu si go stosuje
2.
Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Aldara krem
3.
Jak stosowa lek Aldara krem
4.
Mo liwe dzia ania niepo dane
5.
Jak przechowywa lek Aldara krem
6.
Inne informacje
1.

CO TO JEST LEK ALDARA KREM I W JAKIM CELU SI GO STOSUJE

Krem Aldara mo e by stosowany w leczeniu trzech ró nych chorób. Lekarz prowadz cy mo e
przepisa krem Aldara w celu leczenia:
brodawek - k ykcin ko czystych (condylomata acuminata) wyst puj cych na powierzchni
narz dów p ciowych i wokó odbytu
powierzchownego raka podstawnokomórkowego
Powierzchowny rak podstawnokomórkowy to cz sty rodzaj nowotworu skóry, który cechuje si
powolnym wzrostem i bardzo niewielkim prawdopodobie stwem szerzenia do innych cz ci cia a.
Zwykle wyst puje w rednim lub podesz ym wieku na skutek zbyt du ego nara enia na
promieniowanie s oneczne, szczególnie u osób o jasnej karnacji. Nieleczony rak
podstawnokomórkowy mo e powodowa zniekszta cenia, szczególnie twarzy. Dlatego wa ne jest
wczesne rozpoznanie i leczenie.
rogowacenia s onecznego
Rogowacenie s oneczne to choroba cechuj ca si wyst powaniem szorstkich miejsc na skórze u osób,
które by y nara one na d ugotrwa e dzia anie promieni s onecznych. Niektóre ze zmian skórnych s
koloru skóry, inne mog by szarawe, ró owe, czerwone lub br zowe. Zmiany te moga by p askie i
uskowate lub wypuk e, szorstkie, twarde i podobne do brodawek. Aldara mo e by stosowana jedynie
na wyst puj ce na twarzy i ow osionej skórze g owy rogowacenie s oneczne o charakterze p askim, u
pacjentów z prawid owo funkcjonuj cym uk adem immunologicznym, je eli lekarz uzna e leczenie
kremem Aldara jest najbardziej odpowiednie.
Krem Aldara wspomaga uk ad odporno ciowy organizmu w wytwarzaniu naturalnych substancji,
które pomagaj zwalczy raka podstawnokomórkowego, rogowacenie s oneczne lub wirusa
powoduj cego powstanie brodawek (k ykcin ko czystych).
2.

INFORMACJE WA NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALDARA KREM

Nie stosowa kremu Aldara:
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-

je li u pacjenta wyst puje uczulenie na imikwimod (substancja czynna) lub którykolwiek z
pozosta ych sk adników kremu.

Dzieci i m odzie :
Nie zaleca si stosowania u dzieci i m odzie y.
Zachowa szczególn ostro no
o
o
o
o
o
o
o
o
o

stosuj c krem Aldara:

Je li wcze niej stosowany by krem Aldara lub inne podobne leki, nale y o tym powiedzie
lekarzowi przed rozpocz ciem leczenia.
Nale y poinformowa lekarza o problemach z uk adem odporno ciowym.
Nie nale y u ywa kremu Aldara zanim leczone miejsce nie zagoi si po uprzednim
leczeniu lekami lub po zabiegu chirurgicznym.
Unika kontaktu z oczami, wargami i nozdrzami. W razie przypadkowego kontaktu usun
krem, sp ukuj c go wod .
Nie stosowa kremu wewn trznie.
Nie u ywa wi cej kremu ni zaleci lekarz
Nie zakrywa leczonego miejsca banda ami lub innymi opatrunkami po na o eniu kremu
Aldara.
Je eli objawy w leczonym miejscu stan si zbyt dokuczliwe, zmy krem wod z
agodnym myd em. Po ust pieniu objawów mo na ponownie rozpocz stosowanie kremu.
Je eli liczba krwinek nie mie ci si w granicach normy, nale y o tym powiedzie
lekarzowi.

Z uwagi na mechanizm dzia ania, krem Aldara mo e powodowa pogorszenie istniej cego stanu
zapalnego w obr bie leczonego miejsca.
Je eli pacjent jest leczony z powodu brodawek (k ykcin) narz dów p ciowych, powinien
przestrzega nast puj cych rodków ostro no ci:
M czy ni lecz cy brodawki pod napletkiem powinni codziennie odprowadza napletek i my
jego wewn trzn powierzchni . Je li powierzchnia pod napletkiem nie b dzie codzienne myta,
cz ciej mog wyst pi objawy cie nienia skóry napletka, obrz k i wyg adzenie skóry oraz, w
rezultacie, trudno odprowadzania napletka. Je li pojawi si te objawy, nale y natychmiast
przerwa leczenie i skontaktowa si z lekarzem.
Je li wyst puj otwarte rany: nie rozpoczyna stosowania kremu Aldara do czasu ca kowitego
wygojenia si ran.
Je li wyst puj brodawki wewn trzne: nie wprowadza kremu Aldara do cewki moczowej
(otwór, z którego wycieka mocz), pochwy (kana rodny), szyjki macicy (wewn trzny organ
e ski) lub gdziekolwiek do odbytu (odbytnica).
Nie stosowa leku d u ej ni w ci gu jednego kursu leczenia, je li wyst puj zaburzenia uk adu
immunologicznego spowodowane chorob lub po stosowanych lekach. Je li pacjent s dzi, e
odnosi si to do niego, powinien porozmawia o tym z lekarzem.
Je li pacjent jest zaka ony HIV powinien poinformowa o tym lekarza, gdy krem Aldara mo e
nie by skuteczny u takich pacjentów. Je li pacjent zdecyduje si na podj cie wspó ycia
p ciowego, wci jeszcze maj c brodawki, krem Aldara powinien nak ada po – nie przed –
aktywno ci seksualn . Krem Aldara mo e os abia kondomy i kr ki maciczne, dlatego nie
nale y pozostawia kremu w czasie stosunku p ciowego. Nale y pami ta - krem Aldara nie
chroni przed zara eniem innych osób wirusem HIV ani innymi chorobami przekazywanymi
drog p ciow .
Je eli pacjent jest leczony z powodu raka podstawnokomórkowego lub rogowacenia
s onecznego, powinien przestrzega nast puj cych rodków ostro no ci:
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Podczas leczenia kremem Aldara nie nale y korzysta z solarium oraz w miar mo liwo ci
unika wiat a s onecznego. Podczas przebywania na wie ym powietrzu nale y stosowa
odzie ochronn i nakrycia g owy z szerokim rondem.
Podczas stosowania kremu Aldara, do czasu zagojenia zmian chorobowych, leczone miejsce
mo e si znacz co ró ni od prawid owej skóry.
Stosowanie kremu Aldara z innymi lekami:
Nale y powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równie
tych, które wydawane s bez recepty.
Nie s znane leki, które wykazuj interakcj z kremem Aldara.
Ci a i karmienie piersi :
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nale y poradzi si lekarza lub farmaceuty.
Jednak, je li pacjentka jest w ci y lub zamierza zaj w ci
musi powiedzie o tym lekarzowi.
Lekarz omówi zagro enia i korzy ci dotycz ce stosowania kremu Aldara w czasie ci y. Badania na
zwierz tach nie wykazuj bezpo redniego lub po redniego szkodliwego wp ywu na ci .
Podczas leczenia kremem Aldara nie powinno si karmi niemowl cia piersi , gdy nie wiadomo czy
imikwimod wydziela si z mlekiem matki.
Wa ne informacje o niektórych sk adnikach kremu Aldara:
Metylu hydroksybenzoesan (E218) i propylu hydroksybenzoesan (E216) mog powodowa reakcje
alergiczne (mo liwe reakcje typu pó nego). Alkohol cetylowy i alkohol stearylowy mog powodowa
miejscowe odczyny skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).
3.
JAK STOSOWA LEK ALDARA KREM
Dzieci i m odzie :
Nie zaleca si stosowania u dzieci i m odzie y.
Doro li:
Zawsze nale y stosowa krem Aldara dok adnie z zaleceniami lekarza. W przypadku w tpliwo ci
nale y ponownie skonsultowa si z lekarzem lub farmaceut .
Przed i po na o eniu kremu nale y dok adnie umy r ce. Nie zakrywa leczonego miejsce banda ami
lub innymi opatrunkami po na o eniu kremu Aldara.
Za ka dym razem, gdy u ywa si kremu nale y u ywa nowej saszetki. Po u yciu kremu z saszetki
nale y wyrzuci saszetk z pozosta ilo ci kremu. Nie nale y zostawia otwartej saszetki w celu
pó niejszego u ycia.
Cz sto aplikacji i czas trwania leczenia brodawek narz dów p ciowych, raka
podstawnokomórkowego i rogowacenia s onecznego s ró ne (patrz specjalne instrukcje dotycz ce
ka dego wskazania).
Krem Aldara
Instrukcje dotycz ce stosowania
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Je eli pacjent jest leczony z powodu brodawek narz dów p ciowych:
Instrukcje dotycz ce stosowania (poniedzia ek, roda i pi tek)
1. Przed pój ciem spa nale y umy r ce oraz leczone miejsce wod z agodnym myd em. Starannie
wysuszy .
2. Otworzy now saszetk i wycisn krem na koniuszek palca.
3. Na o y cienk warstw kremu na czyst , such powierzchi brodawek i wciera delikatnie, a
krem zniknie.
4. Po na o eniu kremu nale y wyrzuci otwart saszetk i umy r ce wod z myd em.
5. Pozostawi krem Aldara na brodawkach przez 6 do 10 godzin. Przez ten czas nie nale y korzysta z
prysznica ani bra k pieli.
6. Po up ywie 6 do 10 godzin umy miejsce, na które na o ono krem Aldara wod z agodnym
myd em.
Krem Aldara nale y nak ada 3 razy w tygodniu. Na przyk ad: nale y na o y krem w poniedzia ek,
rod i pi tek. Jedna saszetka zawiera ilo kremu, która wystarcza do pokrycia powierzchni 20 cm2.
M czy ni lecz cy brodawki pod napletkiem powinni codziennie odprowadza napletek i my jego
wewn trzn powierzchni (patrz punkt 2 „ rodki ostro no ci, jakie nale y zachowa stosuj c krem
Aldara”).
Stosowanie kremu Aldara nale y kontynuowa zgodnie z zaleceniami a do ca kowitego ust pienia
brodawek (u po owy kobiet mo e to nast pi w ci gu 8 tygodni, u po owy m czyzn w ci gu 12 tygodni,
a u niektórych pacjentów brodawki mog ust pi nawet po 4 tygodniach).
Kremu Aldara nie nale y stosowa d u ej ni przez 16 tygodni w leczeniu ka dego epizodu
wyst pienia brodawek.
Je li pacjent ma wra enie, e dzia anie kremu Aldara jest za mocne lub za s abe, powinien porozmawia
o tym z lekarzem lub farmaceut .
Je eli pacjent jest leczony z powodu raka podstawnokomórkowego:
Instrukcje dotycz ce stosowania (poniedzia ek, wtorek, roda, czwartek i pi tek)
1. Przed pój ciem spa nale y umy r ce oraz leczone miejsce wod z agodnym myd em. Starannie
wysuszy .
2. Otworzy now saszetk i wycisn niewielk ilo kremu na koniuszek palca.
3. Nak ada krem Aldara na miejsce zmienione chorobowo i oko o 1 cm wokó niego. Wciera
delikatnie krem, a zniknie.
4. Po na o eniu kremu nale y wyrzuci otwart saszetk . Umy r ce wod z myd em.
5. Pozostawi krem Aldara na skórze przez oko o 8 godzin. Przez ten czas nie nale y korzysta z
prysznica ani bra k pieli.
6. Po up ywie oko o 8 godzin nale y zmy miejsce, na które na o ono krem Aldara, wod z agodnym
myd em.
Nale y na o y ilo kremu wystarczaj c do pokrycia leczonego miejsca i oko o 1 cm wokó niego
codziennie przez 6 tygodni, 5 kolejnych dni tygodniowo. Na przyk ad nale y nak ada krem od
poniedzia ku do pi tku i nie nak ada w sobot i niedziel .
Je eli pacjent jest leczony z powodu rogowacenia s onecznego:
Instrukcje dotycz ce dawkowania (poniedzia ek, roda i pi tek)
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1. Przed pój ciem spa nale y umy r ce oraz leczone miejsce wod z agodnym myd em. Starannie
wysuszy .
2. Otworzy now saszetk i wycisn krem na koniuszek palca.
3. Nak ada cienk warstw kremu na miejsce zmienione chorobowo. Wciera delikatnie a do
ca kowitego wnikni cia kremu do skóry.
4. Po na o eniu kremu nale y wyrzuci otwart saszetk . Umy r ce wod z myd em.
5. Pozostawi krem Aldara na skórze przez oko o 8 godzin. Przez ten czas nie nale y korzysta z
prysznica ani bra k pieli.
6. Po up ywie oko o 8 godzin nale y zmy miejsce, na które na o ono krem Aldara wod z agodnym
myd em.
Krem Aldara nale y nak ada 3 razy w tygodniu, na przyk ad w poniedzia ek, rod oraz pi tek. Jedna
saszetka zawiera ilo kremu wystarczaj c do pokrycia powierzchni odpowiadaj cej 25 cm2.
Kontynuowa leczenie przez 4 tygodnie. Po up ywie pierwszych 4 tygodni leczenia lekarz prowadz cy
oceni stan skóry pacjenta. Je eli zmiany nie ust pi y, mo e by konieczne wyd u enie leczenia o
dodatkowe 4 tygodnie.
Je li zastosuje si wi ksz dawk kremu Aldara ni zalecana:
Nale y zmy nadmiar wod z myd em. Po ust pieniu odczynów skórnych mo na ponownie
kontynuowa leczenie.
W razie przypadkowego po kni cia kremu Aldara nale y skontaktowa si z lekarzem.
Je li zapomni si zastosowa krem Aldara:
W przypadku pomini cia dawki, nale y na o y krem natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, a
nast pnie kontynuowa leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie nale y stosowa kremu cz ciej ni raz na
dob .
W razie w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem tego produktu nale y zwróci si do lekarza lub
farmaceuty.
4.

MO LIWE DZIA ANIA NIEPO

DANE

Klasyfikacja dzia a niepo danych na podstawie cz sto ci ich wyst powania:
bardzo cz sto (wi cej ni 1 na 10 leczonych osób)
cz sto (mniej ni 1 na 10 leczonych osób)
niezbyt cz sto (mniej ni 1 na 100 leczonych osób)
rzadko (mniej ni 1 na 1 000 leczonych osób)
bardzo rzadko (mniej ni 1 na 10 000 leczonych osób).
Jak ka dy lek, krem Aldara mo e powodowa dzia ania niepo dane, chocia nie u ka dego one
wyst pi .
Je li podczas stosowania kremu Aldara wyst pi z e samopoczucie, nale y powiedzie o tym jak
najszybciej lekarzowi lub farmaceucie.
U niektórych pacjentów wyst pi a zmiana zabarwienia skóry w miejscu stosowania kremu Aldara.
Wprawdzie te zmiany ust puj z czasem, u niektórych pacjentów mog by trwa e.
Je li skóra reaguje le w czasie stosowania kremu Aldara, nale y zaprzesta stosowania kremu, umy
leczone miejsce wod z agodnym myd em i skontaktowa si z lekarzem lub farmaceut .
U niektórych pacjentów zaobserwowano zmniejszenie liczby krwinek. Zmniejszenie liczby krwinek
mo e zwi ksza ryzyko wystapienia zaka e , spowodowa cz stsze wyst powanie siniaków lub
powodowa zm czenie. W przypadku pojawienia si takich objawów, nale y o tym powiedzie
lekarzowi.
Rzadko zg aszano powa ne zmiany skórne. W przypadku pojawienia si zmian skórnych lub plam na
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skórze (pocz tkowo w postaci ma ych czerwonych miejsc, a nast pnie ma ych punkcików, którym mog
towarzyszy objawy, takie jak sw dzenie, gor czka, ogólne z e samopoczucie, bóle stawów, problemy z
widzeniem, pieczenie, ból lub sw dzenie oczu oraz owrzodzenia jamy ustnej), nale y przerwa
stosowanie leku Aldara i poinformowa o tym lekarza.
U niewielkiej liczby pacjentów stwierdzono wypadanie w osów w miejscu stosowania lub w jego
okolicy.
Je li nasili si którekolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy niepo dane
nie wymienione w ulotce, nale y powiadomi lekarza lub farmaceut .
Je eli pacjent jest leczony z powodu brodawek narz dów p ciowych:
Wiele dzia a niepo danych kremu Aldara wyst puje z powodu miejscowego dzia ania na skór .
Bardzo cz ste dzia ania niepo dane obejmuj : zaczerwienienie (61% pacjentów), wyg adzenie si
skóry (30% pacjentów), uszczenie si i obrz k. Mog tak e wyst pi stwardnienia podskórne,
niewielkie otwarte rany, strup, który tworzy si podczas gojenia i drobne p cherzyki podskórne. Mo na
tak e odczuwa sw dzenie (32% pacjentów), uczucie pieczenia (26% pacjentów) lub ból w miejscach,
gdzie na o ono krem Aldara (8% pacjentów). W wi kszo ci reakcje skórne s agodne, a skóra powraca
do normalnego stanu w ci gu mniej wi cej 2 tygodni po zaprzestaniu leczenia.
Cz sto niektórzy pacjenci (4% lub mniej) uskar ali si na bóle g owy, gor czk oraz objawy
grypopodobne i bóle stawów lub mi ni, wypadanie macicy, ból podczas stosunku u kobiet, zaburzenia
wzwodu pr cia, zwi kszenie ilo ci wydzielanego potu, z e samopoczucie, objawy ze strony o dka i
jelit, wra enie dzwonienia w uszach, uderzenia gor ca, zm czenie, zawroty g owy, migren , uczucie
mrowienia, bezsenno , depresj , utrat apetytu, obrz k w z ów ch onnych, zaka enia bakteryjne,
wirusowe i grzybicze (np. opryszczka wargowa, zimno), zaka enia pochwy, w tym ple niawki, kaszel i
przezi bienie oraz ból gard a.
Bardzo rzadko wyst powa y ci kie i bolesne reakcje, zw aszcza po u yciu wi kszej ni zalecana ilo ci
kremu. Bolesne reakcje skórne w okolicy uj cia pochwy bardzo rzadko powodowa y trudno ci w
oddawaniu moczu u niektórych kobiet. W przypadku wyst pienia takich objawów nale y natychmiast
skontaktowa si z lekarzem.
Je eli pacjent jest leczony z powodu raka podstawnokomórkowego:
Wiele dzia a niepo danych kremu Aldara wyst puje z powodu miejscowego dzia ania na skór .
Miejscowe reakcje skórne mog wiadczy o dzia aniu leku zgodnym z zamierzonym.
Bardzo cz sto wyst puje lekki wi d w obr bie leczonej skóry.
Do cz stych dzia a niepo danych nale : uczucie mrowienia, niewielkie obszary obrz ku skóry,
ból, pieczenie, podra nienie, krwawienie, zaczerwienienie lub wysypka.
Je eli reakcje skórne podczas leczenia stan si zbyt uci liwe, nale y poinformowa o tym lekarza
prowadz cego. Lekarz mo e zaleci przerwanie stosowania kremu Aldara przez kilka dni (np. krótk
przerw w leczeniu). W przypadku zauwa enia ropy lub objawów sugeruj cych zaka enie nale y
poinformowa o tym lekarza prowadz cego. Poza reakcjami w obr bie skóry inne cz ste dzia ania
niepo dane to obrz k w z ów ch onnych i ból pleców.
Niezbyt cz sto u niektórych pacjentów wyst puj objawy w miejscu podania (wydzielina, zapalenie,
obrz k, uszczenie, p kni cia skóry, p cherzyki, zapalenie skóry) lub dra liwo , z e samopoczucie,
sucho w jamie ustnej, objawy grypopodobne i uczucie zm czenia.
Je eli pacjent jest leczony z powodu rogowacenia s onecznego:
Przyczyn wielu dzia a niepo danych kremu Aldara jest miejscowe dzia anie na skór . Miejscowe
odczyny skórne. mog wiadczy o dzia aniu leku zgodnym z zamierzonym
Bardzo cz sto mo e wyst powa lekkie sw dzenie w obr bie leczonej skóry.
Cz ste dzia ania niepo dane obejmuj ból, uczucie pieczenia, podra nienie lub zaczerwienienie.
Je eli dolegliwo ci skórne podczas leczenia stan si zbyt uci liwe, nale y poinformowa o tym
30

lekarza prowadz cego. Lekarz mo e zaleci przerwanie stosowania kremu Aldara przez kilka dni (np.
krótk przerw w leczeniu).
W przypadku zauwa enia ropy (wydzieliny) lub objawów sugeruj cych zaka enie nale y
poinformowa o tym lekarza prowadz cego. Poza reakcjami w obr bie skóry, inne cz ste dzia ania
niepo dane obejmuj ból g owy, jad owstr t, nudno ci, bóle mi ni i stawów oraz uczucie
zm czenia.
Niezbyt cz sto u niektórych pacjentów wyst powa y zmiany w miejscu na o enia kremu (krwawienie,
odczyn zapalny, wydzielina, nadwra liwo , obrz k, obrz k na niewielkich powierzchniach skóry,
uczucie mrowienia, uszczenie, bliznowacenie, owrzodzenie b d uczucie ocieplenia lub dyskomfortu)
lub zmiany zapalne b ony luzowej wy cielaj cej nos, zatkanie nosa, objawy grypy lub grypopodobne,
depresja, podra nienie oczu, obrz k powiek, ból gard a, biegunki, rogowacenie s oneczne,
zaczerwienienie, obrz k twarzy, owrzodzenia, bóle ko czyn, gor czka, os abienie lub dreszcze.
5.

JAK PRZECHOWYWA LEK ALDARA KREM

Lek przechowywa w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywa w temperaturze powy ej 25°C.
Nie nale y stosowa leku po up ywie terminu wa no ci podanego na opakowaniu.
Kremu z otwartej saszetki nie nale y u ywa ponownie.
Leków nie nale y wyrzuca do kanalizacji lub ani do mietnika. Nale y zapyta farmaceut co zrobi
z lekami, których si ju nie potrzebuje. Takie post powanie pomo e chroni rodowisko.
6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera krem Aldara
-

Substancj czynn jest imikwimod. Ka da saszetka zawiera 250 mg kremu (100 mg kremu
zawiera 5 mg imikwimodu).

-

Pozosta e sk adniki: kwas izostearynowy, alkohol benzylowy, alkohol cetylowy, alkohol
stearylowy, wazelina bia a, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, glicerol, metylu
hydroksybenzoesan (E218), propylu hydroksybenzoesan (E216), guma ksantanowa, woda
oczyszczona.

Jak wygl da krem Aldara i co zawiera opakowanie
-

Ka da saszetka 5% kremu Aldara zawiera 250 mg kremu w kolorze bia ym do jasno ó tego.

-

Ka de opakowanie zawiera 12 lub 24 saszetek jednorazowego u ytku z folii
poliestrowej/aluminiowej. Nie wszystkie wielko ci opakowa mog by dostepne na rynku.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
Meda AB
Box 906
170 09 Solna
Szwecja
WYTWÓRCA:
3M Health Care Limited
Derby Road
Loughborough
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Leicestershire
LE11 5SF, Wielka Brytania
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji o tym produkcie medycznym prosimy skontaktowa si z
miejscowym przedstawicielem podmiotu posiadaj cego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
Luxembourg/Luxemburg
Meda Pharma S.A./N.V.
Chaussée de la Hulpe 166
Terhulpsesteenweg
B-1170 Brussels
Belgique / Belgien
Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

België/Belgique/Belgien
Meda Pharma S.A./N.V.
Chaussée de la Hulpe 166
Terhulpsesteenweg
1170 Brussels
Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

.
14; .3.
1421
.: + 359 2 950 44 10

Magyarország
MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest
Váci ut 91
Tel: +36 1 236 3410

eská republika
MEDA Pharma s.r.o.
Koda ská 1441 / 46
100 10 Praha 10
Tel: +420 234 064 203

Malta
Alfred Gera and Sons Ltd.
10,Triq il -Masgar
Qormi QRM3217
Tel: +356 21 446205

Danmark
Meda AS
Solvang 8
3450 Allerød
Tlf: +45 44 52 88 88

Nederland
MEDA Pharma B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen
Tel: +31 (0)20 751 65 00

Deutschland
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg
Tel: +49 (0) 6172 888 01

Norge
Meda A/S
Askerveien 61
1384 Asker
Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti
Meda Pharma SIA
Narva mnt. 11D
EE10151 Tallinn
Tel: +372 62 61 025

Österreich
MEDA Pharma GmbH
Guglgasse 15
1110 Wien
Tel: + 43 (0)1 86 390 0

MEDA Pharmaceuticals A.E.
, 3.
GR-15231
-

Polska
Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.
Al. Jana Pawla II/15
00-828 Warszawa
Tel: +48 22 697 7100

: +30 210 6 77 5690

Portugal
MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua do Centro Cultural, 13
1749-066 Lisboa
Tel: +351 21 842 0300

España
Meda Pharma S.A.U.
Avenida de Castilla, 2
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Berlín
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel: +34 91 669 93 00
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France
MEDA Pharma
25 Bd de l´Amiral Bruix
F-75016 PARIS
Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

România
MEDA Pharmaceuticals Switzerland Gmbh
Reprezentanta Romania
Calea Floreasca 141 143, et4
014467 Bucuresti
Tel.: +40 21 230 90 30

Ireland
Meda Health Sales Ireland Limited
Unit 34/35, Block A
Dunboyne Business Park
Dunboyne
Co Meath
Tel: +353 1 802 66 24

Slovenija
Medical Intertrade d.o.o..
Karlovška cesta 1
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 2529 113

Ísland
Meda AB
Box 906
170 09 Solna
Svíþjóð
Sími: +46 8 630 1900

Slovenská republika
MEDA Pharma spol. s.r.o.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Tel: +421 2 4914 0172

Italia
Meda Pharma S.p.A.
Viale Brenta, 18
20139 Milano
Tel: +39 02 57 416 1

Suomi/Finland
Meda Oy
Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4
FIN-02130 Espoo/Esbo
Puh/Tel: +358 20 720 9550
Sverige
Meda AB
Box 906
170 09 Solna
Tel: +46 (0)8 630 1900

. .
.

35,

2234
. +357 22 49 03 05
Latvija
SIA Meda Pharma
Vienibas gatve 109
Riga LV 1058
T lr: +371 67616137

United Kingdom
Meda Pharmaceuticals Ltd.
Skyway House
Parsonage Road
Takeley
Bishop´s Stortford
CM22 6PU
Tel.: + 44 845 460 0000

Lietuva
Meda Pharma SIA
Veiveri g. 134
LT-46352 Kaunas
Tel. + 370 37330509

Data ostatniego zatwierdzenia ulotki
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