Najtańsza solifenacyna na rynku*
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Leczenie objawowe:
naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu2
parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego2

Porównanie preparatów antycholinergicznych1

Leczenie objawowe:
naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu2
parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego2

Badania kliniczne wykazały, że solifenacyna zmniejsza o:

74% pacjentów oceniło leczenie solifenacyną jako satysfakcjonujące.1
Zgodnie z wytycznymi ICI (International Consultations on Incontinence) solifenacyna ma najwyższy
stopień referencyjności 1A (wg wytycznych oksfordzkich: 1 – w oparciu o przeglądy systematyczne,
metaanalizy, dobrej jakości randomizowane badania kliniczne; A – lek najbardziej rekomendowany).1

Beloflow (Solifenacini succinas), 5/10 mg, tabletka powlekana Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg/10 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 3,8 mg/7,5 mg solifenacyny oraz subst. pomocniczą o znanym działaniu:
laktozę jednowodną (odpowiednio 54,25 mg/108,50 mg)

Wskazania do stosowania: leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u

pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego Dawkowanie i sposób podawania: doustnie, połykać w całości popijając płynem; przyjmować z/lub niezależnie od posiłku; dorośli, w tym osoby w podeszłym
wieku: zalecana dawka 5 mg raz/dobę, w razie potrzeby dawkę można > do 10 mg raz/dobę; dzieci i młodzież: nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności, dlatego produktu nie należy stosować;
pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min) nie ma konieczności modyfikacji dawkowania; u pacjentów z
ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) należy zachować ostrożność i nie stosować dawki > niż 5 mg raz/dobę; pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: u pacjentów z łagodnymi
zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania; u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7-9 wg skali Child-Pugh) zachować ostrożność i nie podawać dawki >
niż 5 mg raz/dobę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomoc.; zatrzymanie moczu, ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), miastenia lub
jaskra z wąskim kątem przesączania (jak również duże ryzyko wystąpienia tych chorób); pacjenci poddawani hemodializie, z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z
umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, leczeni jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem

Ostrzeżenia i środki ostrożności: przed rozpoczęciem leczenia uwzględnić inne przyczyny

częstego oddawania moczu (niewydolność serca, choroby nerek); w razie zakażenia ukł. moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne. Stosować ostrożnie u pacjentów z: istotnym klinicznie
zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania moczu; zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego; ryzykiem zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego; ciężkimi zaburzeniami
czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min.); umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7-9 wg skali Child-Pugh); jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem; przepukliną
rozworu przełykowego/refluksem żołądkowo-przełykowym i(lub) jednocześnie stosujących leki mogące spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (np. bisfosfoniany); neuropatią autonomicznego układu
nerwowego. U pacjentów, u których występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej stwierdzony zespół wydłużonego odstępu QT i hipokaliemia, obserwowano wydłużenie odstępu QT oraz zaburzenia typu Torsade
de Pointes. Bezpieczeństwo i skuteczność leku u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego nie zostały dotąd ustalone. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. U niektórych pacjentów obserwowano obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych oraz
występowanie reakcji anafilaktycznej. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy lub rozwinie się reakcja anafilaktyczna, należy przerwać leczenie bursztynianem solifenacynyi wdrożyć odpowiednie leczenie i
(lub) stosowne środki zaradcze.

Działania niepożądane: bardzo często: suchość w jamie ustnej; często: niewyraźne widzenie, zaparcia, nudności, niestrawność, ból brzucha; niezbyt często: zakażenia układu

moczowego, zapalenie pęcherza moczowego, senność, zaburzenia smaku, zespół suchego oka, suchość w jamie nosowej, refluks żołądkowo-przełykowy, suchość w gardle, suchość skóry, trudności w oddawaniu
moczu, zmęczenie, obrzęki obwodowe; rzadko: zawroty głowy*, ból głowy*, niedrożność okrężnicy, zaklinowanie stolca, wymioty*, świąd*, wysypka*, zatrzymanie moczu; bardzo rzadko: omamy*, splątanie*, rumień
wielopostaciowy*, pokrzywka*, obrzęk naczynioruchowy; częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna*, zmniejszony apetyt*, hiperkaliemia*, majaczenie*, jaskra*, Torsade de Pointes*, wydłużenie odstępu QT
w elektrokardiogramie*, migotanie przedsionków*, kołatanie serca*, tachykardia*, dysfonia*, niedrożność jelita*, dyskomfort w jamie brzusznej*, zaburzenia czynności wątroby*, nieprawidłowe wyniki testów czynności
wątroby*, złuszczające zapalenie skóry*, osłabienie mięśni*, zaburzenia czynności nerek* (*)obserwowane po wprowadzeniu do obrotu

Podmiot odpowiedzialny: Belupo lijekovi i kozmetika d.d., ulica Danica 5, 48

000 Koprivnica, Chorwacja Pozwolenie nr: 25412 (tabletki 5 mg), 25413 (tabletki 10 mg) wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp Cena detaliczna:
tabletki 5 mg:

14,81 zł (30 tabl.), 40,20 zł (90 tabl.); wysokość dopłaty dla pacjenta: 4,44 zł (30 tabl.), 12,06 zł (90 tabl.); tabletki 10 mg: cena detaliczna: 27,71 zł (30 tabl.), 75,67 zł (90 tabl.); wysokość dopłaty dla

pacjenta: 8,31 zł (30 tabl.), 22,70 zł (90 tabl.); na podst. Obwieszczenia MZ z dn. 21.12.2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych*.
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