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Wycofanie z hurtowni i aptek jednej serii leku antykoncepcyjnego Azalia, tabletki
powlekane 75 mcg
Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) z dnia 12 lutego br. (Decyzja nr
5/WC/2015) dotyczy produktu leczniczego Azalia (Desogestrelum), tabletki powlekane,
75mcg o numerze serii T42697E (data ważności 02.2016r.).
Wycofanie jednej serii leku Azalia jest związane z przekroczeniem limitu substancji, które są
naturalnymi metabolitami substancji czynnej leku (Desogestrel). Stwierdzone metabolity są
naturalnymi pochodnymi substancji czynnej leku Azalia i powstają w organizmie pacjentek
po przyjęciu leku. Wartości limitów określone są w specyfikacji zawartej w dokumentacji
rejestracyjnej produktu.
Przekroczenie limitów tych substancji nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa stosowania
i nie wpływa na skuteczność antykoncepcyjną leku, ani nie wykazuje działań niepożądanych
dla dziecka matki karmiącej piersią.
Obecne w produkcie substancje przekraczające wartość podaną w specyfikacji to 3 – ketodezogestrel (etonogestrel), 3-α-hydroperoxy-dezogestrel, 3-β-hydroperoxy-dezogestrel aktywne metabolity dezogestrelu (substancji czynnej produktu leczniczego Azalia). Zgodnie z
Charakterystyką Produktu Leczniczego Azalia, po podaniu doustnym dezogestrel szybko się
wchłania i ulega przemianie na drodze hydroksylacji i dehydrogenacji do czynnego
metabolitu etonogestrelu (3 – keto-dezogestrel), czyli aktywnej substancji, która działa po
podaniu leku.
Azalia tabletka powlekana to pigułka jednoskładnikowa o niskiej zawartości progesteronu
zawierająca 75 mikrogramów dezogestrelu. Jest to generyczny doustny środek
antykoncepcyjny, który został pierwotnie opracowany do stosowania w trakcie karmienia
piersią oraz u kobiet, u których należy unikać stosowania estrogenów (np. u kobiet palących
tytoń w wieku powyżej 35 lat, u kobiet powyżej 40 roku życia, oraz u kobiet, u których
występują pewne schorzenia, takie jak otyłość, cukrzyca, żylaki kończyn dolnych,
nadciśnienie tętnicze lub migreno-podobne bóle głowy).
Dezogestrel to progesteron trzeciej generacji dostępny od 1971 roku, natomiast produkt
leczniczy Azalia firmy Richter został dopuszczony do obrotu w 2008 roku.

Pacjenci i klienci mający jakiekolwiek wątpliwości lub pytania mogą zwrócić się bezpośrednio
z zapytaniem na adres lek alert@grodzisk.rgnet.org lub telefonicznie pod numerem
22 755 96 48 (telefon czynny całą dobę).
Pragniemy podkreślić, że Pacjenci mają zapewniony stały dostęp do leku Azalia, tabletki
powlekane, 75 mcg. Aktualnie w obrocie na rynku polskim dostępny jest produkt z innych
serii. Wydanie kolejnego opakowania leku jest możliwe na podstawie recepty.
Zarówno hurtownie jak i apteki mogą bez opóźnień realizować zamówienia nowych serii
produktu leczniczego Azalia.
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