
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

Oroes, 10 mg, tabletki powlekane 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

Kazda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). 

Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POST At F ARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana. 

SPRAWDZONO 
POD ~GLfiDEM 

MERYTORYCZNYM 

Biale, do prawie bialych, owalne tabletki powlekane (0 wymiarach okolo 8, I mm na 5,6 mm), z lini(! 
podziaru na jednej stronie. 

Tabletky mozna podzielic na rowne dawki. 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie: 
• dUZych epizodow depresji 
• zaburzen Iykowych z napadami Iyku z agorafobi(! lub bez agorafobii 
• spolecznych zaburzen Iykowych (fobii spolecznej) 
• uogolnionych zaburzen Iykowych 
• zaburzen obsesyjno-kompulsyjnych. 

4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 

Nie wykazano bezpieczenstwa stosowania dawek dobowych wiykszych niz 20 mg 

Duze epizody depresji 
Zwykle stosuje siy dawky 10 mg raz na doby. W zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta 
dawka moze zostac zwiykszona maksymalnie do 20 mg na doby. 
Dzialanie przeciwdepresyjne uzyskuje siy zazwyczaj po uplywie 2 - 4 tygodni leczenia. Po ust(!pieniu 
objawow leczenie naleZy kontynuowac przez co najmniej 6 miesiycy w celu uzyskania trwalej 
odpowiedzi na leczenie. 

Lfk napadowy z agorajobiq lub bez agorajobii 
Przez pierwszy tydzien leczenia zaleca siy podawanie pocz(!tkowej dawki 5 mg na doby, a nastypnie 
zwiykszenie dawki dobowej do 10 mg. Dawky mozna nastypnie zwiykszac maksymalnie do 20 mg 
na doby w zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Maksymaln(! skutecznosc osi(!ga siy 
po okolo 3 miesi(!cach stosowania produktu. Leczenie powinno trwac kilka miesiycy. 



L(jk spoleczny (fobia spoleczna) 
Zwykle stosuje siy dawky 10 mg raz na doby. Zazwyczaj potrzeba 2 do 4 tygodni, aby uzyskae 
poprawy stanu pacjenta. Dawka moze zostae nastypnie zmniejszona do 5 mg lub zwiykszona 
maksymalnie do 20 mg na doby, w zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. 

Fobia spolecznajest chorobq 0 przebiegu przewleklym i zwykle zalecane jest kontynuowanie leczenia 
przez 12 tygodni w celu uzyskania trwalej odpowiedzi na terapiy. mugoterminowa terapia osob 
odpowiadajqcych na leczenie byla analizowana przez 6 miesiycy i moznajq rozwatye indywidualnie 
w celu zapobiegania nawrotom choroby; korzysci prowadzonego leczenia powinny bye oceniane 
w regulamych odstypach czasu. 

Fobia spolecznajest scisle zdefiniowanym rozpoznaniem okreslonego zaburzenia i nie nalety jej 
mylie z nadmiemq niesmialosciq. Farmakoterapiajest wskazana tylko wtedy, kiedy choroba ta 
w istotny sposob utrudnia wykonywanie pracy zawodowej i kontakty spoleczne pacjenta. 

Nie przeprowadzono badan porownujqcych leczenia escytalopramem z terapiq poznawczo
behawioralnq. Farmakoterapiajest czysciq kompleksowego postypowania terapeutycznego. 

Uogolnione zaburzenie l(jkowe 
Dawka poczqtkowa wynosi 10 mg raz na doby. Dawky dobowq mozna zwiykszye do dawki 
maksymalnej, tj. 20 mg, w zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. 

W leczeniu dlugoterminowym dawkq 20 mg na doby pacjentow odpowiadajqcych na terapiy 
obserwowano przez co najmniej 6 miesiycy. Korzysci terapeutyczne oraz stosowana dawka 
powinny bye oceniane w regulamych odstypach czasu (patrz punkt 5.1). 

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 
Dawka poczqtkowa wynosi 10 mg raz na doby. Dawky mozna nastypnie zwiykszae maksymalnie 
do 20 mg na doby, w zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. 
Poniewaz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne Sq chorobq przewleklq, pacjentow nalety leczye 
przez wystarczajqco dlugi czas, aby upewnie siy, ze objawy choroby ustqpily. Korzysci wynikajqce 
z prowadzonej terapii oraz stosowana dawka powinny bye oceniane w regulamych odstypach czasu 
(patrz punkt 5.1). 

Pacjenci w podeszlym wieku (w wieku powyzej 65 lat) 
Dawka poczqtkowa wynosi 5 mg na doby. W zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta 
na leczenie dawky mozna zwiykszye do 10 mg na doby (patrz punkt 5.2). 

Nie badano skutecznosci escytalopramu w fobii spolecznej u pacjentow w podeszlym wieku. 

Dzieci i mlodziez 
Escytalopramu nie nalezy stosowae w leczeniu dzieci i mlodziezy w wieku ponizej 18 lat 
(patrz punkt 4.4). 

Zaburzenia czynnosci nerek 
U pacjentow z lagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynnosci nerek nie jest wymagana zmiana 
dawkowania. Zaleca siy zachowanie ostroznosci u pacjentow z ciyzkimi zaburzeniami czynnosci nerek 
(klirens kreatyniny mniejszy niz 30 mllmin) (patrz punkt 5.2). 

Zaburzenia czynnosci wqtroby 
U pacjentow z lagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynnosci wqtroby zaleca siy dawky 
poczqtkowq 5 mg na doby przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawky mozna nastypnie zwiykszae 
do 10 mg na doby, w zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. 
Zaleca siy zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas zwiykszania dawki u pacjentow z ciyzkim 
zaburzeniem czynnosci wqtroby (patrz punkt 5.2). 
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Pacjenci wolno metabolizujqcy leki z udzialem izoenzymu CYP2C19 
U pacjent6w, kt6rzy wolno metabolizujlt leki przy udziale izoenzymu CYP2C 19, zaleca siy dawky 
poczlttkowlt 5 mg na doby przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawky mozna nastypnie zwiykszae 
do 10 mg na doby, w zaleznosci od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie (patrz punkt 5.2). 

Sposob podawania 
Produkt Oroes podaje siy w pojedynczej dawce dobowej, z posilkiem lub niezaleznie od posilk6w. 

Objawy odstawienia obserwowane po zakOl1czeniu leczenia 
Na1eZy unikae naglego odstawienia produktu. 
Podczas konczenia leczenia escytalopramem dawky nalezy zmniejszae stopniowo przez okres 
co najmniej 1 do 2 tygodni, aby zmniejszye ryzyko objaw6w odstawienia (patrz punkty 4.4 i 4.8). 
Jesli po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia wystltpilt nietolerowane przez pacjenta objawy, 
naleZy rozwazye wznowienie ostatnio stosowanej dawki, a nastypnie wolniejsze odstawianie produktu 
leczniczego. 

4.3 Przeciwskazania 

nadwrazliwose na substancjy czynnlt lub kt6rltkolwiek substancjy pomocniczlt wymienionlt 
w punkcie 6.1 
jednoczesne leczenie escytalopramem i nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami 
monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze wzglydu na ryzyko wystltpienia zespolu 
serotonin owego z objawami pobudzenia, drzenia, hipertermii itp. (patrz punkty 4.4 i 4.5) 
leczenie skojarzone escytalopramem oraz odwracalnymi inhibitorami MAO-A 
(np. moklobemidem) lub odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem 
jest przeciwwskazane ze wzglydu na ryzyko wystltpienia zespolu serotoninowego (patrz punkty 
4.4 i 4.5) 
escytalopram jest przeciwwskazany u pacjent6w z rozpoznanym wydluzeniem odstypu QT 
lub z wrodzonym zespolem wydluzonego odstypu QT 
przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu z innymi produktami leczniczymi 
powodujltcymi wydluzenie odstypu QT (patrz punkt 4.5) 
jednoczesne stosowanie escytalopramu i nieodwracalnych selektywnych inhibitor6w MAO-B 
(patrz punkt 4.5). 

4.4 Specjalne ostrze:ienia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania 

Wymienione ponizej specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotyczltce stosowania odnoszlt siy 
do grupy selektywnych inhibitor6w wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Selective Serotonin 
Re-uptake Inhibitors). 

Dzieci i mlodziez 
Produktu leczniczego Oroes nie naleZy stosowae w leczeniu dzieci i mlodzieZy w wieku ponizej 
18 lat. Zachowania samob6jcze (pr6by samob6jcze i mysli samob6jcze) oraz wrogose (szczeg6lnie 
agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu) byly cZysciej obserwowane w badaniach 
klinicznych u dzieci i mlodzieZy leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niz w grupie, kt6rej 
podawano placebo. Jesli, w oparciu 0 wskazania kliniczne, podjytajednak zostanie decyzja 0 leczeniu, 
pacjent powinien bye uwamie obserwowany pod klttem wystltpienia sklonnosci samob6jczych. 
Ponadto, brak dlugoterminowych danych dotyczltcych bezpieczenstwa stosowania u dzieci 
i mlodzieZy dotyczltcych wplywu na wzrost, dojrzewanie oraz rozw6j poznawczy i behawioralny. 

Wydluzenie odstfpu QT 
Stwierdzono, ze escytalopram powoduje wydluzenie odstypu QT zalezne od przyjmowanej dawki. 
Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki wydluzenia odstypu QT 
oraz arytmii komorowych, w tym zaburzenia typu torsade de pointes, gl6wnie u pacjent6w pki 
zenskiej, pacjent6w z hipokaliemilt, z wczeSniej istniejltcymi wydluzeniami odstypu QT lub innymi 
chorobami serca (patrz punkty 4.3,4.5,4.8,4.9 oraz 5.1). 
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NaieZy zachowae ostroznose u pacjent6w z bradykardi<j. oraz u pacjent6w z niedawno przebytym 
zawalem miysnia sercowego lub niewyr6wnan<j. niewydolnosci<j. serca. 

Zaburzenia gospodarki elektrolitowej, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia zwiykszaj<j. ryzyko 
zlosliwych zaburzen rytmu serca i powinny zostae skorygowane przed rozpoczyciem leczenia 
escytalopramem. 

Przed rozpoczyciem leczenia pacjent6w ze stabiln<j. chorob~ serca naleZy rozwazye wykonanie EKG. 

Jezeli u pacjenta leczonego escytalopramem wyst<j.pi<j. zaburzenia rytmu serca, naleZy odstawie 
leczenie oraz wykonae badanie EKG. 

L£;k paradoksatllY 
U niekt6rych pacjent6w z lykiem napadowym moze nast~pie nasilenie objaw6w lykowych 
w pocz<j.tkowym okresie stosowania lek6w przeciwdepresyjnych. Ta paradoksalna reakcja zazwyczaj 
ustypuje w ci~gu dw6ch tygodni nieprzerwanego leczenia. Zaleca siy rozpoczynanie leczenia od malej 
dawki pocz<j.tkowej w celu zmniejszenia prawdopodobienstwa wyst~pienia stan6w lykowych 
(patrz punkt 4.2). 

Drgawki 
Stosowanie produktu leczniczego Oroes naleZy przerwae u kazdego pacjenta, u kt6rego wyst~pi~ 
drgawki. Nalezy unikae stosowania lek6w z grupy SSRI u pacjent6w z niekontrolowan<j. padaczk~, 
natomiast pacjenci z kontrolowan~ padaczk<j. powinni zostae objyci scisl<j. obserwacj~. Leki z grupy 
SSRI naleZy odstawie, jesli nast<j.pi zwiykszenie CZystosci wystypowania drgawek. 

Mallia 
NaieZy zachowae ostroznose podczas stosowania lek6w z grupy SSRI u pacjent6w z mani~ 
lub hipomani~ w wywiadzie. Leki z grupy SSRI nalezy odstawie u kazdego pacjenta, u kt6rego 
wyst<j.pi faza maniakalna podczas leczenia. 

Psychozy 
Objawy psychotyczne mog<j. ulec pogorszeniu w czasie leczenia pacjent6w psychotycznych 
z epizodami depresji. 

ZaburzeniaJullkcji Ilerek i wqtroby 
Patrz punkty 4.2 i 5.2 

Cukrzyca 
U pacjent6w z cukrzyc~ leczenie lekami z grupy SSRI moze wplywae na kontroly glikemii 
(hipoglikemia lub hiperglikemia). Moze okazae siy konieczna zmiana dawkowania insuliny i (lub) 
doustnych lek6w 0 dzialaniu hipoglikemizuj<j.cym. 

Samobojstwo, mysli samobOjcze tub pogorszenie stallu klillicZllego 
Oepresja wi<j.ze siy ze zwiykszonym ryzykiem wyst~pienia mys!i samob6jczych, samouszkodzen 
i samob6jstw (zdarzenia zwi<j.zane z samob6jstwem). Ryzyko to utrzymuje siy az do wyst~pienia 
znacz<j.cej poprawy. Poniewaz poprawa moze nie nast~pie w pierwszych tygodniach leczenia, 
pacjent6w naleZy scisle obserwowae do czasu jej uzyskania. Powszechne doswiadczenie 
kliniczne wskazuje na to, ze ryzyko samob6jstwa moze zwiykszye siy we wczesnym okresie 
ustypowania objaw6w choroby. 

W innych zaburzeniach psychicznych, w kt6rych stosuje siy escytalopram, ryzyko zdarzen zwi<j.zanych 
z samob6jstwem moze bye takze zwiykszone. Poza tym, zaburzenia te mog~ wsp6listniee 
z zaburzeniami depresyjnymi (duZymi epizodami depresji). Dlatego podczas leczenia pacjent6w 
z innymi zaburzeniami psychicznymi naleZy zachowae takie same srodki ostroznosci, jak w przypadku 
pacjent6w z dUZym epizodem depresji. 

4 



Pacjenci ze zdarzeniami zwi~lzanymi z samob6jstwem w wywiadzie lub pacjenci maj~cy przed 
rozpoczyciem leczenia nasilone wyobrazenia samob6jcze, nalez~ do grupy os6b zwiykszonego ryzyka 
mysli samob6jczych lub pr6b samob6jczych i naleZy ich poddae scislej obserwacji w trakcie leczenia. 
Metaanaliza kontrolowanych placebo badan klinicznych lek6w przeciwdepresyjnych stosowanych 
u doroslych pacjent6w z zaburzeniami psychicznymi wykazala zwiykszone (w por6wnaniu z placebo) 
ryzyko zachowan samob6jczych u pacjent6w w wieku ponizej 25 lat, stosuj~cych produkty 
przeciwdepresyjne. 

W trakcie leczenia, zwlaszcza na pocz~tku terapii i w przypadku zmiany dawki, naleZy scisle 
obserwowae pacjent6w, szczeg6lnie tych z grupy podwyzszonego ryzyka. Pacjent6w (oraz ich 
opiekun6w) nalezy uprzedziC 0 koniecznosci zwr6cenia uwagi na kazdy objaw klinicznego nasilenia 
choroby, pojawienia siy mysli i zachowan samob6jczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, 
a w razie ich wyst~pienia - 0 koniecznosci niezwlocznego zwr6cenia siy do lekarza. 

Akatyrja i (lub) niepokoj pSyc/lOruchowy 
Stosowanie lek6w z grupy SSRI lub SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny 
- ang. Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors) moze wi~zae siy z rozwojem akatyzji, kt6ra 
charakteryzuje siy subiektywnie nieprzyjemnym lub trudnym do zniesienia niepokojem i potrzeb~ 
ruchu, z cZysto towarzysz~c~ niemoznosci~ stania lub siedzenia w miejscu. Jej wyst~pienie jest 
bardziej prawdopodobne w ci~gu pierwszych kilku tygodni leczenia. U pacjent6w, u kt6rych wyst~pi~ 
te objawy, zwiykszenie dawki moze bye szkodliwe. 

Hiponatremia 
Podczas leczenia lekami z grupy SSRI rzadko donoszono 0 wystypowaniu hiponatremii, 
prawdopodobnie spowodowanej nieprawidlowym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego 
(ang. SIADH) i na og6l ustypuj~cej po przerwaniu leczenia. NaieZy zachowae ostroznose u pacjent6w 
z grupy ryzyka takichjak: osoby w podeszlym wieku, pacjenci z marskosci~ w~troby lub pacjenci 
jednoczesnie leczeni lekami, kt6re mog~ powodowae hiponatremiy. 

Krwawienie 
Podczas stosowania lek6w z grupy SSRI informowano 0 wystypowaniu krwawien w obrybie sk6ry, 
takich jak wybroczyny i plamica. U pacjent6w leczonych lekami z grupy SSRI naleZy zachowae 
ostroznose zwlaszcza wtedy, gdy r6wnoczesnie stosuje siy u nich doustne leki przeciwzakrzepowe, 
leki wplywaj~ce na czynnose plytek krwi (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne oraz pochodne 
fenotiazyny, wiykszose tr6jpierscieniowych lek6w przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy 
i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), tyklopidyny oraz dipirydamol) oraz u pacjent6w 
z rozpoznanymi zaburzeniami krzepniycia (patrz punkt 4.5). 

Leczellie elektrowstrzqsami 
Doswiadczenia kliniczne w jednoczesnym stosowaniu lek6w z grupy SSRI i leczenia 
elektrowstrz~sami s~ ograniczone i dlatego zaleca siy zachowanie ostroznosci. 

Zespo/ serotollillowy 
NaieZy zachowae ostroznose stosuj~c jednoczeSnie escytalopram z lekami 0 dzialaniu 
serotoninergicznym takimi jak: sumatryptan lub inne tryptany, tramadol i tryptofan. 
Rzadko donoszono 0 wyst~pieniu zespolu serotoninowego u pacjent6w stosuj~cych r6wnoczesnie leki 
z grupy SSRI oraz produkty lecznicze 0 dzialaniu serotoninergicznym. Na takie rozpoznanie wskazuje 
jednoczesne pojawienie siy nastypuj~cych objaw6w: pobudzenie, drzenia miysniowe, drgawki 
kloniczne miysni i hipertermia. W razie wyst~pienia takiego zespolu objaw6w lek z grupy SSRI 
i lek 0 dzialaniu serotoninergicznym naleZy natychmiast odstawie oraz rozpocz~eleczenie objawowe. 

Ziele dziurawca 
lednoczesne stosowanie lek6w z grupy SSRI oraz preparat6w ziolowych zawieraj~cych ziele 
dziurawca (Hypericum peforatum) moze prowadzie do zwiykszenia cZystosci wystypowania dzialan 
niepoz~danych (patrz punkt 4.5). 
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Objawy odstawienia po przerwaniu leczenia 
Objawy odstawienia po przerwaniu leczenia wystypuj,! cZysto, zwlaszcza gdy leczenie przerwano 
nagle (patrz punkt 4.8). 
W badaniach klinicznych dzialania niepoz,!dane obserwowane po przerwaniu leczenia wyst,!pily 
u okolo 25% pacjentow leczonych escytalopramem i 15% pacjentow przyjmuj,!cych placebo. 
Ryzyko wyst,!pienia objawow odstawienia moze zalezec od wielu czynnikow, takich jak czas trwania 
leczenia i dawka, a takZe szybkosc zmniejszania dawki. 
Najczysciej obserwowano zawroty glowy pochodzenia osrodkowego, zaburzenia czucia (w tym 
parestezje i uczucie porazenia pr,!dem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsennosc i intensywne 
mat'zenia senne), pobudzenie lub lyk, nudnosci i (lub) wymioty, drzenie, spl,!tanie, pocenie siy, 
bol glowy, biegunky, kolatanie serca, niestabilnosc emocjonaln,!, drazliwosc i zaburzenia widzenia. 
Przewaznie objawy te s,! lagodne do umiarkowanych, jednakZe u niektorych pacjentow mog,! byc 
powazne. 
Objawy odstawienia wystypuj,! zwykle w ci,!gu pierwszych kilku dni po przerwaniu leczenia, 
ale istniej,! rzadkie doniesienia 0 takich objawach u pacjentow, ktorzy nieumyslnie pominyli dawky. 
Na ogol objawy te ustypuj,! samoistnie, zazwyczaj w ci,!gu 2 tygodni, choc w niektorych przypadkach 
mog,! siy przedluZyc (2-3 miesi,!ce lub dluzej). W razie odstawiania leku zaleca siy zatem stopniowe 
zmniejszanie dawki escytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesiycy, w zaleznosci od potrzeb 
pacjenta (patrz punkt 4.2 "Objawy odstawienia wystypuj,!ce po zakonczeniu leczenia" oraz punkt 4.8). 

Cltoroba niedokrwienna serca 
Ze wzglydu na ograniczone doswiadczenie kliniczne zaleca siy zachowanie ostroznosci u pacjentow 
z chorob,! niedokrwienn,! serca (patrz punkt 5.3). 

Jaskra zamknifitego kqta 
Leki z grupy SSRI, w tym escytalopram, mog,! wplywac na rozmiar zrenicy powoduj,!c jej nadmierne 
rozszerzenie. Dzialanie to moze prowadzic do zwyzenia k,!ta oka i skutkowac wzrostem cisnienia 
wewn'!trzgalkowego orazjaskr,! z zamkniytym k'!tem, szczegolnie u pacjentow predysponowanych. 
Dlatego escytalopram naleZy stosowac z zachowaniem ostroznosci u pacjentow zjaskr,! zamkniytego 
k,!ta lub zjaskr,! w wywiadzie. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Interakcje farmakodynamiczne 

Przeciwwskazane leczenie skojarzone 

Nieodwracalne, nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAOIs) 
U pacjentow leczonych lekiem z grupy SSRI w skojarzeniu z nieodwracalnym, nieselektywnym 
inhibitorem monoaminooksydazy (MAOI) oraz u pacjentow ktorzy niedawno przerwali leczenie 
produktem leczniczym z grupy SSRI i rozpoczyli leczenie takim inhibitorem MAO, donoszono 
o wystypowaniu ciyzkich reakcji niepoz,!danych (patrz punkty 4.4 i 4.8). U niektorych pacjentow 
wystypowal zespol serotoninowy. 

Przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi 
inhibitorami monoaminooksydazy (MAOIs) (patrz punkt 4.3). Stosowanie escytalopramu mozna 
rozpocz'!c 14 dni po zaprzestaniu stosowania nieodwracalnego inhibitora monoaminooksydazy 
(MAOI). Nalezy zachowac co najmniej 7- dniow,! przerwy od zakonczenia przyjmowania 
escytalopramu do momentu rozpoczycia leczenia nieodwracalnym, nieselektywnym inhibitorem 
monoaminooksydazy (MAOI). 

Selektywny, odwracalny inhibitor MAO-A (moklobemid) 
Ze wzglydu na ryzyko wyst,!pienia zespolu serotoninowego skojarzenie escytalopramu 
z selektywnym, odwracalnym inhibitorem MAO-A, takim jak moklobemid, jest przeciwwskazane 
(patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.8). 
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lesli jednak takie leczenie skojarzone okaze siy konieczne, leczenie nalety rozpocz<j-c od najmniejszej 
zalecanej dawki, a pacjent powinien pozostawac pod stal<j- kontrol<j- kliniczn<j-. 

Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid) 
lednoczesne stosowanie escytalopramu i odwracalnego, nieselektywnego inhibitora MAO jak 
linezolid jest przeciwwskazane ze wzglydu na ryzyko wystapienia zespolu serotoninowego 
(patrz punkty 4.3,4.4 i 4.8). 
lesli jednak takie leczenie skojarzone okaze siy konieczne, leczenie nalety zacz<j-c od najmniejszej 
zalecanej dawki, a pacjent powinien pozostawac pod stal<j- kontrol<j- kliniczn<j-. 

Nieodwracalny, selektywny inhibitor MAO-B (selegilina) 
Podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z selegilin<j- (nieodwracalny inhibitor MAO-B) 
nalety zachowac ostroznosc ze wzglydu na ryzyko wyst<j-pienia zespolu serotoninowego (patrz punkty 
4.3,4.4 i 4.8). 
lesli jednak takie leczenie skojarzone okaze siy konieczne, leczenie nalety zacz<j-c od najmniejszej 
zalecanej dawki, a pacjent powinien pozostawac pod stal<j- kontrol<j- kliniczn<j-. 
Seligilina w dawce do 10 mg na do by byla bezpiecznie stosowana w skojarzeniu z mieszanin<j
racemiczn<j- cytalopramu. 

Wydlui;enie odst~pu QT 
Nie zostaly przeprowadzone farmakokinetyczne i farmakodynamiczne badania escytalopramu 
w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi powoduj<j-cymi wydluzenie odstypu QT. Nie mozna 
wykluczyc addytywnego dzialania escytalopramu z tymi lekami. Dlatego przeciwwskazane jest 
stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z produktami leczniczymi wydluzaj<j-cymi odstyp QT, takimi 
jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA oraz klasy III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne 
fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), tr6jpierscieniowe leki przeciwdepresyjne, niekt6re leki 
przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dotylnie, 
pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, zwlaszcza halofantryna), niekt6re leki przeciwhistaminowe 
(astemizol, mizolastyna). 

Leczenie skojarzone wymagaj~ce zachowania srodkow ostroznosci 

Leki 0 dzialaniu serotoninergicznym 
lednoczesne podawanie z lekami 0 dzialaniu serotoninergicznym (np. tramadol, sumatryptan oraz inne 
tryptany) moze prowadzic do zespolu serotoninowego. 

Leki ohnii;ajqce prog drgawkowy 
Leki z grupy SSRI mog<j- obnizac pr6g drgawkowy. Zaleca siy zachowanie ostroznosci podczas 
jednoczesnego stosowania z innymi lekami, kt6re mog<j- obnizac pr6g drgawkowy (np. leki 
przeciwdepresyjne (tr6jpierscieniowe i SSRIs), neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, tioksantenu 
i butyrofenonu), meflochina, bupropion i tramadol). 

Lit, tryptofan 
Istniej<j- doniesienia 0 nasileniu dzialania w przypadkach jednoczesnego stosowania lek6w z grupy 
SSRI z litem lub tryptofanem; z tego wzglydu nalety zachowac ostroznosc podejmuj<j-c skojarzone 
leczenie produktami leczniczymi z grupy SSRI oraz wymienionymi lekami. 

Ziele dziurawca 
lednoczesne stosowanie lek6w z grupy SSRI i preparat6w ziolowych zawieraj<j-cych ziele dziurawca 
(Hypericum perforatum) moze zwiykszac cZystosc wystypowania dzialan niepoz<j-danych (patrz punkt 
4.4). 

Neuroleptyki 
Doswiadczenie z zastosowaniem mieszaniny racemicznej cytalopramu nie wykazalo klinicznie 
istotnych interakcji z neuroleptykami. Niemniej jednak nie mozna wykluczyc mozliwosci wyst<j-pienia 
interakcji farmakodynamicznych, jak rna to miejsce w przypadku innych lek6w z grupy SSRI. 
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Czas krzepllifcia 
W przypadku stosowania escytalopramu jednoczesnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi czas 
krzepniycia moze ulec zmianie. Zaleca siy scisle i cZyste monitorowanie parametr6w krzepniycia krwi 
u pacjent6w otrzymuj,!cych doustne leki przeciwzakrzepowe, u kt6rych rozpoczyna siy lub konczy 
leczenie escytalopramem. NaieZy r6wniez zachowae ostroznose u pacjent6w stosuj,!cychjednoczesnie 
leki, kt6re maj,! wplyw na funkcje plytek (takichjak niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], 
kwas acetylosalicylowy, dipirydamol i tyklopidyna) lub inne produkty lecznicze, kt6re zwiykszaj,! 
ryzyko krwawien (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne, pochodne fenotiazyny, tr6jpierscieniowe 
leki przeciwdepresyjne) (patrz punkt 4.4). 

Alkohol 
Nie naleZy oczekiwae interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych pomiydzy 
escytalopramem a alkoholem. Jednakze, podobnie jak w przypadku innych lek6w 0 dzialaniu 
psychotropowym, sp0Zywanie alkoholu podczas leczenia nie jest zalecane. 

Leki powodujqce hipokaliemit! i (lub) hipomagllezemif 
Zaleca siy zachowanie ostroznosci w wypadku jednoczesnego podawania lek6w powoduj,!cych 
hipokaliemiy i (tub) hipomagnezemiy, poniewaz w takich stanach zwiyksza siy ryzyko ciyzkich 
zaburzen rytmu serca (patrz punkt 4.4). 

Interakcje farmakokinetyczne 

Wplyw illllych lekow lla farmakokilletykf escytalopramu 
Metabolizm escytalopramu zachodzi gl6wnie przy udziale izoenzymu CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 
i CYP2D6 mog,! r6wniez brae udzial w metabolizowaniu escytalopramu, choe w mniejszym stopniu. 
Wydaje siy, ze metabolizm gl6wnego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu) 
jest czysciowo katalizowany przez CYP2D6. 
Jednoczesne podawanie escytalopramu z omeprazolem w dawce 30 mg na doby (inhibitor CYP2C 19) 
spowodowalo umiarkowane (okolo 50%) zwiykszenie styzenia escytalopramu w osoczu. 
Jednoczesne podawanie escytalopramu z cymetydyn,! w dawce 400 mg dwa razy na doby 
(umiarkowanie silny inhibitor enzym6w) spowodowalo umiarkowane zwiykszenie (okolo 70%) 
styzenia escytalopramu w osoczu. Zaleca siy zachowanie ostroznosci podczas jednoczesnego 
stosowania escytalopramu w skojarzeniu z cymetydyn'!. Moze bye wymagana modyfikacja dawki. 
Nalezy zatem zachowae ostroznose podczas stosowania w skojarzeniu z inhibitorami CYP2C19 
(tj. omeprazolem, ezomeprazolem, fluwoksamin,!, lanzoprazolem, tyklopidyn'!) lub cymetydyn'!. 
Moze bye konieczne zmniejszenie dawki escytalopramu jesli wyst,!pi,! dzialania niepoz,!dane podczas 
leczenia skojarzonego. 

Wplyw escytalopramu lla farmakokilletykf illllych lekow 
Escytalopramjest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Zaleca siy zachowanie ostroznosci podczas 
jednoczesnego podawania escytalopramu z lekami, kt6re S,! metabolizowane gl6wnie przy udziale 
tego enzymu i maj,! w'!ski indeks terapeutyczny, np. flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane 
w niewydolnosci serca) lub niekt6rymi lekami dzialaj,!cymi na OUN metabolizowanymi gl6wnie 
przy udziale CYP2D6, np. leki przeciwdepresyjne, takie jak: dezypramina, klomipramina 
i nortryptylina lub leki przeciwpsychotyczne, takie jak: rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. 

Konieczna moze bye modyfikacja dawki. 
Jednoczesne podawanie z dezypramin,! lub metoprololem w obu przypadkach spowodowalo 
dwukrotne zwiykszenie styzenia w osoczu tych dw6ch substrat6w CYP2D6. 
Badania in vitro wykazaly, ze escytalopram moze r6wniez wykazywae slabe dzialanie hamuj,!ce 
aktywnose izoenzymu CYP2C19. Zaleca siy zachowanie ostroznosci podczas leczenia skojarzonego 
z lekami metabolizowanymi przy udziale CYP2C19. 

4.6 Wplyw na plod nose, chrl:~ i laktacj~ 

Ciqta 
Dostypne s,! tylko ograniczone dane kliniczne dotycz,!ce stosowania escytalopramu u kobiet w ci,!zy. 
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W badaniach dotycz'!-cych szkodliwego wplywu escytalopramu na reprodukcjy, przeprowadzonych 
na szczurach, zaobserwowano szkodliwe dzialanie na zarodek i plOd; nie odnotowano zwiykszenia 
CZystosci wad rozwojowych (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko wplywu na ludzi jest nieznane. 
Escytalopramu nie naleZy stosowae w okresie ci,!-Zy chyba, ze jest to bezwzglydnie konieczne 
orazjedynie po dokladnym rozwazeniu stosunku ryzyka do korzysci. 
Nalezy obserwowae noworodki,jesli kobieta kontynuowala stosowanie escytalopramu w p6iniejszym 
okresie ci,!-Zy, szczeg6lnie w trzecim trymestrze. Nalezy unikae naglego odstawiania produktu 
leczniczego w okresie ci,!-Zy. 
U noworodk6w, kt6rych matki otrzymywaly leki z grupy SSRI/SRNI w p6iniejszych okresach ci,!-Zy, 
mog,!- wyst,!-pie nastypuj,!-ce objawy: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, drgawki, wahania 
cieploty ciala, trudnosci w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipertonia, hipotonia, hiperrefleksja, 
drzenie, pobudzenie, drazliwose, letarg, nieustanny placz, sennose lub trudnosci w zasypianiu. 
Objawy te mog,!- bye wywolane dzialaniem serotoninergicznym lub mog,!- wyst,!-pie jako objawy 
odstawienia.W wiykszosci przypadk6w dzialania te ujawniaj,!- siy bezposrednio lub wkr6tce 
«24 godzin) po porodzie. 

Dane epidemiologiczne pozwalaj,!- wnioskowae, iz podawanie selektywnych inhibitor6w zwrotnego 
wychwytu serotoniny (SSRI) w trakcie ci,!-Zy, zwlaszcza w jej p6inym okresie, moze zwiykszae 
ryzyko wyst,!-pienia przetrwalego nadcisnienia plucnego noworodk6w (ang. persistent pulmonary 
hypertension of the newborn, PPHN). Obserwowane ryzyko wynioslo okolo 5 przypadk6w na 
1000 ci,!-z wobec 1 do 2 przypadk6w przetrwalego nadcisnienia plucnego noworodk6w na 1000 ci,!-z 
w populacji og6lnej. 

Karmienie piersiq 
Przypuszcza siy, ze escytalopramjest wydzielany do mleka kobiecego. Z tego powodu nie zaleca siy 
karmienia piersi,!- w trakcie leczenia. 

Plodnosc 
Badania przeprowadzone na zwierzytach wykazaly, ze cytalopram moze wplywae najakose nasienia 
(patrz punkt 5.3). Z opis6w przypadk6w stosowania u ludzi niekt6rych lek6w z grupy SSRI wynika, 
ze wplyw najakose nasieniajest przemijaj,!-cy. Dotychczas nie zaobserwowano wplywu na plodnose 
u ludzi. 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazd6w i obslugiwania maszyn 

Wykazano, ze escytalopram nie wplywa na sprawnose intelektualn,!- ani psychofizyczn,!-, jednak 
wszelkie leki psychoaktywne mog,!- wplywae na zdolnose oS,!-du i sprawnose. Pacjent6w nalezy 
ostrzec przed mozliwym ryzykiem wplywu leku na ich zdolnose prowadzenia pojazd6w 
i obslugiwania maszyn. 

4.8 Dzialania niepoz~dane 

Dzialania niepoz,!-dane wystypuj,!- czysciej podczas pierwszego lub drugiego tygodnia leczenia 
i zwykle ich nasilenie oraz CZystose zmniejszaj,!- siy wraz z kontynuacj,!- leczenia. 

Dzialania niepoz,!-dane znane dla SSRI, a takZe zglaszane dla escytalopramu w kontrolowanych 
placebo badaniach klinicznych, czy to jako zdarzenia spontaniczne po wprowadzeniu produktu 
do obrotu, zostaly wymienione ponizej, zgodnie z klasyfikacj,!- uklad6w i narz'!-d6w i cZystosci,!
wystypowania. 

Dane na temat czystosci wystypowania pochodz,!-ce z badan klinicznych nie zostaly skorygowane 
wzglydem wynik6w dla grupy placebo. 

CZystose wystypowania okreslono jako: bardzo CZysto (2: 1110), CZysto (2:111 00 do <1110), niezbyt 
CZysto (2:111000 do <11100), rzadko (2:1110 000 do <111000), bardzo rzadko «1110 000), nieznana 
(czystose nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych). 
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Klasyfikacja uklad6w 
CZ((stosc Dzialania niepozlldane 

i narz~d6w 
Zaburzenia krwi i ukladu Nieznana Trombocytopenia 
chlonnego 
Zaburzenia ukladu 

Rzadko Reakcja anafilaktyczna 
immunologicznego 
Zaburzenia 

Nieznana 
Nieprawidlowe wydzielanie 

endoktynologiczne hormonu antydiuretycznego 

CZysto 
Zmniejszenie laknienia, 

Zaburzenia metabolizmu zwiykszenie laknienia, 
i odzywiania zwiykszenie masy ciata 

Niezbyt CZysto Zmniejszenie masy ciala 
Nieznana Hiponatremia, anoreksja 

Lyk, niepok6j psychoruchowy, 

CZysto 
nietypowe sny 
Kobiety i myzczyini: 
zmniejszenie popydu plciowego 
Kobiety: brak orgazmu 

Zaburzenia psychiczne 
Niezbyt CZysto 

Bruksizm, pobudzenie, 
nerwowosc, napad lyku 
panicznego, stany spl(j.tania 

Rzadko Agresja, depersonalizacja, 
omamy 

Nieznana Mania, mysli samob6jcze, 
zachowania samob6icze1 

Bardzo cz~sto B61 glowy 

CZysto 
Bezsennosc, sennosc, zawroty 
glowy, parestezje, drzenie 

Zaburzenia ukladu nerwowego 
Niezbyt CZysto Zaburzenia smaku, 

zaburzenia snu, omdlenie 
Rzadko Zesp61 serotoninowy 

Dyskinezja, zaburzenia 
Nieznana ruchowe, drgawki, 

akatyzja/niepok6j 
psychoruchowl 

Zaburzenia oka Niezbyt CZysto 
Rozszerzenie irenic, zaburzenia 
widzenia 
Szumy uszne 

Zaburzenia ucha i blydnika Niezbyt CZysto 

N iezbyt CZysto Tachykardia 
Rzadko Bradykardia 

Zaburzenia serca 
Wydluzenie odstypu QT, 

Nieznana 
arytmia komorowa, w tym 
czystoskurcz komorowy typu 
torsade de pointes 

Zaburzenia naczyniowe Nieznana 
Niedocisnienie ortostatyczne 

CZysto 
Zapalenie zatok, ziewanie 

Zaburzenia ukladu 
oddechowego, klatki piersiowej 
i sr6dpiersia Niezbyt CZysto Krwawienie z nosa 
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Bardzo czysto Nudnosci 
CZysto Biegunka, zaparcie, wymioty, 

Zaburzenie zol,!dka i jelit suchose w Jamie ustnej 

Niezbyt CZysto 
Krwawienia z przewodu 
pokarmowego (w tym 
krwawienia z odbytnicy) 

Zaburzenia w,!troby i drog 
Nieznana 

Zapalenie w'!troby, 
zolciowych nieprawidlowosci w badaniach 

czynnosci w,!troby 
CZysto Zwiykszona potliwose 

Zaburzenia skory i tkanki 
Niezyt cZysto Pokrzywka, lysienie, wysypka, 

swi,!d 
podskornej 

Nieznana VVybroczyny,obrzyk 
naczynioruchowy 

Zaburzenia miysniowo- CZysto 
Bole stawow, bole miysni 

szkieletowe i tkanki l,!cznej 
Zaburzenia nerek i drog 

Nieznana Zatrzymanie moczu 
moczowych 

CZysto 
~yzczyzni: zaburzenia 
wytrysku, impotencja 

Zaburzenia ukladu rozrodczego Niezbyt cZysto Kobiety: krwotok maciczny, 
i piersi krwotok miesi,!czkowy 

Nieznana ~lekotok 

~yzczyzni: priapizm 
Zaburzenia ogolne i stany CZysto Zmyczenie, gor,!czka 
w miejscu podania Niezbyt cZysto Obrzyk 

I zglaszano przypadki mysli samob6jczych i zachowan samob6jczych podczas leczenia escytalopramem lub we wczesnym 
okresie po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4). 
2 dzialania niepoz~dane zglaszane po zastosowaniu lek6w z grupy SSRI. 

Wydluzenie odst?pu QT 
Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zglaszano przypadki wydluzenia odstypu QT 
oraz arytmii komorowych, w tym czystoskurczu komorowego typu torsade de pointes, glownie 
u kobiet, u osob z hipokaliemi,! oraz u pacjentow z wystepujacym wczesniej wydluzeniem odstypu QT 
lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 oraz 5.1). 

Dzialania zwiqzane z grupq lek6w 
Badania epidemiologiczne, prowadzone glownie u pacjentow w wieku 50 lat i powyzej, wykazuj,! 
zwiykszone ryzyko zlaman kosci u pacjentow przyjmuj,!cych leki z grupy SSRI i trojpierscieniowe 
leki przeciwdepresyjne (TLPD). ~echanizm prowadz'!cy do zwiykszenia ryzyka nie jest znany. 

Ohjawy odstawienia ohserwowane po przerwaniu leczenia 
Przerwanie stosowania lekow z grupy SSRI/SNRI (szczegolnie kiedy jest nagle) cZysto prowadzi 
do wyst,!pienia objawow odstawienia. Najczysciej zglaszane byly: zawroty glowy pochodzenia 
osrodkowego, zaburzenia czucia (w tym parestezje i uczucie porazenia pr,!dem elektrycznym), 
zaburzenia snu (w tym bezsennose i intensywne marzenia senne), pobudzenie lub lyk, nudnosci i (lub) 
wymioty, drzenie, spl,!tanie, pocenie siy, bol glowy, biegunka, kolatanie serca, niestabilnose 
emocjonalna, drazliwose i zaburzenia widzenia. Przewaznie objawy te SCi lagodne do umiarkowanych 
i ustypuj,! samoistnie, jednakze u niektorych pacjentow mog,! bye nasi lone i (lub) mog,! utrzymywae 
siy przez dluzszy czas. Dlatego tez,jesli leczenie escytalopramem nie jestjuz konieczne, nalezy 
stopniowo zmniejszae dawky leku az do odstawienia produktu (patrz punkty 4.2 i 4.4). 
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Zglaszanie podejrzewanych dzialmi niepoi;qdanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepoz,!danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalez'!ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszac 
wszelkie podejrzewane dzialania niepoz,!dane za posrednictwem Departamentu Monitorowania 
Niepoz,!danych Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, 
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, AI. lerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, 
tel.: + 48 22 49 21301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

4.9 Przedawkowanie 

ToksyczlloSC 
Dane kliniczne na temat przedawkowania escytalopramu s,! ograniczone i w wielu przypadkach 
dotycz'!jednoczesnego przedawkowania innych lek6w. W wiykszosci przypadk6w objawy 
nie wystypowaly lub mialy lagodny przebieg. 
Odnotowano rzadkie przypadki zgon6w w wyniku przedawkowania samego escytalopramu. 
W wiykszosci przypadk6w dochodzilo do przedawkowania przyjytychjednoczesnie innych lek6w. 
Dawki od 400 do 800 mg samego escytalopramu nie powodowaly wyst,!pienia ciyzkich objaw6w. 

Objawy 
Do objaw6w obserwowanych w zglaszanych przypadkach przedawkowania escytalopramu nalez,! 
g16wnie objawy ze strony osrodkowego ukladu nerwowego (od zawrot6w glowy, drzenia i pobudzenia 
po rzadkie przypadki zespolu serotoninowego, drgawek i spi,!czki), ukladu pokarmowego (nudnosci 
i (lub) wymioty) i ukladu sercowo-naczyniowego (niedocisnienie tytnicze, czystoskurcz, wydluzenie 
odstypu QT i niemiarowosc) oraz zaburzenia r6wnowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, 
hiponatremia). 

Leczenie przedawkowania 
Brak swoistego antidotum. Nalezy zapewnic droznosc dr6g oddechowych, odpowiednie nasycenie 
tlenem oraz utrzymac czynnosc oddechow,!. NaleZy rozwaZyc zastosowanie phlkania zol,!dka 
i podanie wygla aktywnego. Plukanie zol,!dka nalezy wykonac mozliwie jak najszybciej po podaniu 
doustnym. Zaleca siy monitorowanie czynnosci serca i parametr6w Zyciowych oraz stosowanie 
og6lnego leczenia objawowego podtrzymuj'!cego czynnosci Zyciowe. 
Monitorowanie EKG jest wskazane w przypadku przedawkowania u pacjent6w z zastoinow,! 
niewydolnosci,! serca i (lub) bradyarytmi,!, u pacjent6w stosuj,!cych jednoczesnie inne leki 
wydluzaj,!ce odstyp QT lub u pacjent6w z zaburzeniami metabolizmu, np. zaburzeniami czynnosci 
w,!troby. 

5. WLASCIWOSCI F ARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny. Kod ATC: N06 ABIO. 

Mechanizm dzialallia 
Escytalopramjest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) 0 dUZym 
powinowactwie do pierwotnego miejsca wi,!zania. Wi'!ze siy takZe do miejsca allosterycznego 
transportera serotoniny, ale z 1000-krotnie mniejszym powinowactwem. 

Escytalopram nie rna lub rna bardzo male powinowactwo do wielu receptor6w, w tym receptor6w 
5-HTIA' 5-HT2, DA DJ i D2, receptor6w aJ, a2, i ~ adrenergicznych, receptor6w histaminowych HI, 
cholinergicznych receptor6w muskarynowych, receptor6w benzodiazepinowych i opioidowych. 
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Zahamowanie wychwytu zwrotnego 5-HT jestjedynym prawdopodobnym mechanizmem dzialania 
wyjasniaj~cym farmakologiczne i kliniczne oddzialywanie escytalopramu. 

Skutecznosc kliniczna 

Duze epizody depresji 
Escytalopram okazal siy skuteczny w kr6tkoterminowym leczeniu dUZych epizod6w depresji w trzech 
z czterech kr6tkoterminowych (8 tygodniowych) badan z podw6jnie slep~ pr6b~, kontrolowanych 
placebo. W badaniu dlugoterminowym dotycz~cym zapobiegania nawrotom choroby, 274 pacjent6w 
kt6rzy odpowiedzieli na leczenie escytalopramem w dawce 10 lub 20 mg na doby w pocz~tkowej 
osmiotygodniowej otwartej fazie badania, zostalo przydzielonych losowo do kontynuacji leczenia 
escytalopramem w tej samej dawce lub do grupy otrzymuj~cej placebo, w czasie do 36 tygodni. 
W badaniu tym, u pacjent6w leczonych nieprzerwanie escytalopramem, czas do nawrotu choroby 
w przeci~gu dalszych 36 tygodni by} zl1acz~co dluzszy w por6wnaniu do czasu u pacjent6w 
otrzymuj~cych placebo. 

Lfk spoleczny (fobia spoleczna) 
Escytalopram okaza} siy skuteczny zar6wno w trzech kr6tkotrwalych (12-tygodniowych) badaniach 
oraz u os6b odpowiadaj~cych na leczenie w 6-miesiycznym badaniu dotycz~cym zapobiegania 
nawrotom lyku spolecznego. W 24-tygodniowym badaniu, kt6rego celem bylo ustalenie sposobu 
dawkowania, wykazano skutecznosc escytalopramu w dawce 5 mg, 10 mg i 20 mg. 

Uogo/nione zaburzenie /fkowe 
Escytalopram w dawkach 10 mg i 20 mg na doby okazal siy skuteczny we wszystkich czterech 
badaniach kontrolowanych placebo. 
W wynikach zbiorczych, otrzymanych z trzech badan 0 podobnym schemacie dawkowania, w grupie 
421 pacjent6w otrzymuj~cych escytalopram oraz 419 pacjent6w przyjmuj~cych placebo stwierdzono 
odpowiednio 47,5% i 28,9% odpowiedzi na prowadzone leczenie i 37,1 % i 20,8% przypadk6w 
remisji. Dzia}anie obserwowano juz po pierwszym tygodniu leczenia. 

Utrzymywanie siy skutecznosci escytalopramu w dawce 20 mg na doby zostalo dowiedzione 
w 24 - do 74 - tygodniowym, randomizowanym badaniu oceniaj~cym utrzymywanie siy skutecznosci 
u 373 pacjent6w, kt6rzy odpowiedzieli na 12-tygodniowe leczenie (faza otwarta). 

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 
W randomizowanym badaniu klinicznym z podw6jnie sleN pr6b~ pacjenci otrzymuj~cy escytalopram 
w dawce 20 mg na doby odr6zniali siy pod wzglydem calkowitej punktacji w skali Y-BOCS od grupy 
otrzymuj~cej placebo po 12 tygodniach. Po 24 tygodniach pacjenci otrzymuj~cy escytalopram 
w dawkach 10 i 20 mg na doby wykazywali przewagy w por6wnaniu do pacjent6w przyjmuj~cych 
placebo. Skutecznosc w zapobieganiu nawrotom wykazano dla escytalopramu w dawkach 10 i 20 mg 
na doby u pacjent6w, kt6rzy odpowiedzieli na leczenie escytalopramem w trwaj~cej 16 tygodni fazie 
otwartej i byli poddawani leczeniu w trwaj~cej 24 tygodnie randomizowanej, kontrolowanej placebo 
fazie podw6jnie slepej pr6by. 

Wydluzenie odstfpu QT 
W podw6jnie zaslepionym, kontrolowanym placebo badaniu EKG, u zdrowych os6b zmiana odstypu 
QTc w stosunku do stanu wyjsciowego (korekta metod~ Fridericia) wyniosla 4,3 milisekund 
(90% CI: 2,2, 6,4) po dawce 10 mg na doby i 10,7 milisekund (90% CI: 8,6, 12,8) milisekund 
po dawce 30 mg na doby (patrz punkty 4.3,4.4,4.5,4.8 oraz 4.9). 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Wchlaniallie 
W chlanianie jest prawie calkowite i nie zaleZy od przyjmowanych pokarm6w; sredni czas 
do osii!gniycia maksymalnego sty zenia Tmax po wielokrotnym podaniu wynosi 4 godziny. 
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Tak, jak w przypadku racemicznej mieszaniny cytalopramu przyjmuje siy, ze bezwzglydna 
biodostypnose escytalopramu wyniesie OkOfO 80%. 

Dystrybucja 
Pozorna objytose dystrybucji (Vd,WF) po podaniu doustnym wynosi od 12 do 26 Ukg mc. Stopien 
wi~zania z bialkami osocza dla escytalopramu i jego g16wnych metabolit6w wynosi ponizej 80%. 

Metabolizm 
Escytalopramjest metabolizowany w w~trobie do metabolit6w demetylowanych oraz 
didemetylowanych. Obydwa metabolity s~ farmakologicznie czynne. Jest r6wniez mozliwe, ze azot 
ulega utlenieniu tworz~c metabolit w postaci N-tlenku. Zar6wno lek macierzysty jak i metabolity 
s~ czysciowo wydalane w postaci glukuronid6w. Po wielokrotnym podaniu dawki srednie styzenia 
metabolitu demetylowanego i didemetylowanego wynosz~ zazwyczaj odpowiednio 28-31 % i <5% 
styzenia escytalopramu. Biotransformacja escytalopramu do metabolitu demetylowanego zachodzi 
g16wnie przy udziale izoenzymu CYP2C 19. Mozliwy jest r6wniez pewien udzial izoenzym6w 
CYP3A4 oraz CYP2D6. 

Eliminacja 
Okres p6hrwania wyznaczony w fazie eliminacji escytalopramu (t1l2p) po podaniu dawki wielokrotnej 
wynosi okolo 30 godzin, a klirens osoczowy po podaniu doustnym (Cloral) wynosi okolo 0,6 Umin. 
Okres p6hrwania g16wnych metabolit6w jest znamiennie dluzszy. Uwaza siy, ze escytalopram i jego 
g16wne metabolity s~ eliminowane zar6wno drog~ w~trobow~ (metaboliczn~) jak i nerkow~, 
a zasadnicza czyse dawki wydalana jest w postaci metabolit6w w moczu. 

Liniowosc 
Farmakokinetyka ma charakter liniowy. Stan stacjonarny styzenia w osoczu osi~gany jest po okolo 
tygodniu. Srednie styzenie w stanie stacjonarnym wynosz~ce 50 nmolll (zakres 20 do 125 nmolll) 
osi~gane jest podczas podawania dawki dobowej wynosz~cej 10 mg. 

Pacjenci w podeszlym wieku (w wieku powyzej 65 lat) 
Wydaje siy, ze eliminacja escytalopramu zachodzi wolniej u pacjent6w w podeszlym wieku 
w por6wnaniu z mlodszymi pacjentami. Wartose pola pod krzyw~ styzenie - czas (AUC) 
jest 0 okolo 50% wiyksza u os6b w podeszlym wieku w por6wnaniu z mlodymi zdrowymi 
ochotnikami (patrz punkt 4.2). 

Zaburzenia czynnosci wqtroby 
U pacjent6w z lagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynnosci w~troby (kryterium A i B 
wedlug klasyfikacji Child i Pugh) okres p6hrwania escytalopramu byl okolo dwa razy dluzszy, 
a ekspozycja okolo 60% wiyksza niz u os6b z prawidlow~ czynnosci~ w~troby (patrz punkt 4.2). 

Zaburzenia czynnosci nerek 
Po podawaniu racemicznej mieszaniny cytalopramu u pacjent6w z zaburzeniem czynnosci nerek 
(klirens kreatyniny 10-53 mUmin) obserwowano dluzszy okres p6hrwania oraz niewielkie zwiykszenie 
ekspozycji. Nie badano styzenia w osoczu metabolit6w, ale moze bye ono zwiykszone (patrz punkt 
4.2). 

Polimorjizm 
Zaobserwowano, ze u os6b wolno metabolizuj~cych leki przy udziale izoenzymu CYP2C 19 styzenie 
escytalopramu w osoczu bylo dwa razy wiyksze niz u os6b 0 szybkim metabolizmie. U os6b 
z wolniejszym metabolizmem lek6w przy udziale izoenzymu CYP2D6 nie zaobserwowano istotnej 
zmiany ekspozycji (patrz punkt 4.2). 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczenstwie 

Nie przeprowadzono pelnego zestawu konwencjonalnych badan przedklinicznych dla escytalopramu, 
poniewaz przeprowadzone na szczurach badania toksykologiczno-kinetyczne i toksykologiczne 
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escytalopramu i cytalopramu wykazaly podobny profil. Wszystkie informacje dotycz~ce cytalopramu 
mozna zatem odniesc do escytalopramu. 
W por6wnawczych badaniach toksykologicznych na szczurach escytalopram i cytalopram 
powodowaly toksyczne dzialanie na serce, w tym zastoinow~ niewydolnosc serca, po trwaj~cym kilka 
tygodni podawaniu dawek wywoluj~cych og61ne dzialanie toksyczne. Kardiotoksycznosc wydaje siy 
miec raczej zwi~zek z maksymalnymi styzeniami w osoczu niz z ekspozycj~ og61noustrojow~ (AUC). 
Maksymalne styzenia w osoczu, kt6re nie powodowaly dzialan niepoz~danych, byly osiem razy 
wiyksze od osi~ganych podczas stosowania klinicznego, a wartosc Aue dla escytalopramu byla 
zaledwie 3 do 4 razy wiyksza niz ekspozycja podczas stosowania klinicznego. Dla S-enancjomeru 
cytalopramu wartosci AUe byly 6 do 7 razy wiyksze niz ekspozycja podczas stosowania klinicznego. 
Wyniki te s~ zapewne zwi~zane z silnym wplywem na aminy biogenne, tj. s~ wt6me do pierwotnego 
dzialania farmakologicznego, wywoluj~c efekty hemodynamiczne (redukcjy przeplywu krwi 
w naczyniach wiencowych) oraz niedokrwienie. JednakZe dokladny mechanizm dzialania 
kardiotoksycznego u szczur6w nie jest jasny. Doswiadczenia kliniczne dotycz~ce stosowania 
cytalopramu oraz doswiadczenia uzyskane na podstawie badan klinicznych z escytalopramem 
nie wskazuj~, aby wyniki te korelowaly z dzialaniem obserwowanym podczas stosowania klinicznego. 
Po dluzszym podawaniu escytalopramu i cytalopramu u szczur6w obserwowano zwiykszenie 
zawartosci fosfolipid6w w niekt6rych tkankach, np. plucach, naj~drzach i w~trobie. Zwiykszenie 
zawartosci fosfolipid6w w naj~drzach i w~trobie stwierdzono podczas ekspozycji na lek podobnej 
do wystypuj~cej u ludzi. Dzialanie to przemijalo po zaprzestaniu podawania leku. Kumulacjy 
fosfolipid6w (fosfolipidozy) u zwierz~t obserwowano w zwi~zku z wieloma lekami 0 wlasciwosciach 
amfifilnych kation6w. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma znaczenie dla czlowieka. 

Przeprowadzono badania dotycz~ce wplywu escytalopramu na genotoksycznosc i rakotw6rczosc. 
Po zastosowaniu cytalopramu (racematu) w niekt6rych badaniach genotoksycznosci in vitro uzyskano 
pozytywne wyniki, choc wyniki z badan in vivo byly negatywne. W badaniach nad rakotw6rczosci~, 
po podaniu doustnym cytalopramu myszom i szczurom, wykazano wzrost cZystosci wystypowania 
rakajelita cienkiego, co zostalo uznane za zwi~zane z zastosowaniem cytalopramu. 
Nie rna pewnosci, czy uzyskane wyniki odnosz~ siy r6wniez do escytalopram. Jednakze, obecnie 
nic nie wskazuje na to, ze citalopram wykazuje wplyw rakotw6rczy na ludzi. 

W badaniu toksycznego oddzialywania na rozw6j u szczur6w dzialanie embriotoksyczne 
(zmniejszenie masy ciala plod6w i przemijaj~ce op6inienie kostnienia) obserwowano w przypadku 
narazenia wyrazonego wartosci~ Aue wiykszego od narazenia obserwowanego podczas zastosowania 
klinicznego. Nie stwierdzono zwiykszonej cZystosci wystypowania wad rozwojowych. 
Badania w okresie okolo- i pourodzeniowym wykazaly zmniejszenie przetywalnosci w okresie 
laktacji, podczas narazenia wyrazonego wartosci~ AUe wiykszego od narazenia obserwowanego 
podczas zastosowania klinicznego. 

Badania na zwierzytach wykazuj~, ze cytalopram powoduje zmniejszenie wskainika plodnosci 
i wskainika ci~zowego, zmniejszenie liczby implantacji oraz zaburzenia dotycz~ce spermy 
podczas ekspozycji na dawki znacznie wyzsze niz stosowane u ludzi. Nie ma dostypnych danych 
dotycz~cych podobnych badan dla escytalopramu. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzen tabletki 
celuloza mikrokrystaliczna 
kroskarmeloza sodowa 
krzemionka koloidalna bezwodna 
magnezu stearynian 
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Otoczka tabletki 
hypromeloza 6cP 
tytanu dwutlenek (E 171) 
makrogol400 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres waznosci 

3 lata 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Brak specjalnych zalecen dotycz,!cych warunk6w przechowywania produktu leczniczego. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

Blistry z folii Aluminium/Aluminium zawieraj,!ce 7,10,14,15,20,28,30,50,56,60,98,100 tabletek 
powlekanych. 

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz'! znajdowac sit( w obrocie. 

6.6 Specjalne srodki ostroznosci dotycz~ce usuwania 

Bez specjalnych wymagan. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nalezy usun'!c zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJl\CY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

+pharma arzneimittel gmbh 
Hafnerstra~e 211 
8054 Graz 
Austria 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

21645 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
I DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 grudnia 2013 
Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZF;SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

2015 =07~ 3 0 
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