Wycofanie z hurtowni i aptek jednej serii leku Vidotin (peryndopryl), tabletki, 4 mg o
numerze serii H44088D.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:
Co to jest lek Vidotin?
Vidotin to lek generyczny, wydawany na receptę, zawierający jako substancję czynną peryndopryl,
związek który hamuje działanie enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II
(enzym konwertujący angiotensynę, ACE). Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
objawowej niewydolności serca oraz stabilnej chorobie niedokrwiennej serca (w celu zmniejszenia
ryzyka incydentów sercowych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub po
zabiegu rewaskularyzacji). Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co
odpowiada 3,338 mgperyndoprylu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka
zawiera 60,30 mg laktozy jednowodnej.
Dlaczego została wycofana seria produktu leczniczego Vidotin?
Wycofanie leku nastąpiło wskutek przeprowadzonych badań stabilności, które wykazały niewielkie
obniżenie zawartości substancji czynnej (sól tert-butyloaminowaperyndoprylu) w tabletce
produktu leczniczego Vidotin 4mg, seria: H44088D (3,687 mg, tj. 92,2%, limit specyfikacji 3,800
mg, tj. 95%).
Czy przyjmowanie produktu leczniczego Vidotin z wycofanej serii wiąże się z jakimś ryzykiem dla
mnie?
Zgodnie z dostępnymi danymi medycznymi o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania leku Vidotin
4mg, seria: H44088D, niewielkie zmniejszenie zawartości substancji czynnej w tabletce teoretycznie
może mieć wpływ na obniżenie skuteczności działania produktu leczniczego Vidotin, 4 mg, tabletki,
jednakże od chwili zwolnienia produktu leczniczego na rynek, podmiot odpowiedzialny nie otrzymał
żadnego zgłoszenia z informacją o osłabieniu działania produktu leczniczego.

Czy skuteczność leku jest zachowana?
Obniżenie zawartości substancji czynnej w tabletce teoretycznie może wpłynąć na obniżenie
skuteczności działania produktu leczniczego Vidotin, 4 mg, tabletki,gdyż może zaistnieć ryzyko, że
wymagane stężenie terapeutyczne leku we krwi nie zostanie osiągnięte. Jak dotąd podmiot
odpowiedzialny nie otrzymał żadnego zgłoszenia z rynku dotyczącego zmniejszonej skuteczności
produktu leczniczego Vidotin, 4 mg, tabletki.
Czy skuteczność leku jest także obniżona, kiedy przyjmuję połowę dawki leku Vidotin 4mg?
W przypadku przyjmowania dawki 2 mg produktu leczniczego Vidotin 4 mg, czyli połowy tabletki,
teoretycznie skuteczność terapii może być również obniżona.
Czy mam zaprzestać zażywania tabletek i kupić nowe?
Istnieje teoretyczne ryzyko, że zażycie produktu leczniczego Vidotin 4 mg może nieść za sobą
obniżenie skuteczności terapii i w związku z tym podmiot odpowiedzialny zwrócił się do GIF o
wydanie decyzji o wycofaniu produktu leczniczego. Prosimy Pacjentów o zaprzestanie zażywania leku
z wycofanej serii o numerze H44088D (data ważności: 04.2017r.). W celu uzyskania recepty na nowe
opakowanie prosimy o kontakt z lekarzem. Aktualnie w obrocie na rynku polskim dostępny jest
produkt z innych serii. Zarówno hurtownie, jak i apteki mogą bez opóźnień realizować zamówienia na
inne serie produktu leczniczego Vidotin 4mg.
Na podstawie, jakiego badania wycofano wspomnianą serię produktu leczniczego Vidotin?
Badania stabilności produktu.
Co to jest badanie stabilności produktu?
Badania stabilności produktu to okresowo powtarzane badania jakościowe dla wybranych serii
znajdujących się już w obrocie. Analizy takie mają na celu zapewnienie, że w całym swoim okresie
trwałości lek pozostaje skuteczny i bezpieczny dla pacjenta.

Co to znaczy, że badania stabilności wykazały obniżenie zawartości substancji czynnej?
Oznacza to, że ilość substancji czynnej zawartej w leku Vidotin jest obniżona w stosunku do norm
jakościowych wymaganych dla tego produktu.Każdy produkt leczniczy posiada listę wymagań jakie
powinien spełniać - zawarte są one w dokumentacji rejestracyjnej. Wymagania te nazywamy
specyfikacją. Nawet niewielkie odstępstwo od norm zawartych w specyfikacji oznacza wynik
niespełniający wymagań.
Jaką datę produkcji posiadała wycofana seria produktu leczniczego Vidotin?
Data produkcji wycofanej serii: 04.2014
Numer serii i termin ważności: H44088D/04.2017
Czy mogę zwrócić zakupiony lek z wycofanej serii, nawet jeśli opakowanie zostało już napoczęte?
Tak, apteka ma obowiązek przyjąć napoczęte opakowanie z wycofanej serii do utylizacji. Uzyskanie
nowego opakowania wiąże się z koniecznością wizyty u lekarza, celem uzyskania recepty na lek z
innej dostępnej na rynku serii.
Czy Firma Gedeon Richter zamierza przyjmować zwroty produktów od pacjentów?
Przyjmowanie zwrotów bezpośrednio od pacjentów do producenta nie jest możliwe, gdyż zgodnie z
decyzją GIF produkty są wycofane tylko z hurtowni farmaceutycznych i aptek.
Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje o leku?
Pacjenci i klienci, którzy mają jakiekolwiek pytania, mogą kontaktować się pod numerem telefonu
(22) 755 96 48 (czynny całą dobę) lub wysyłać je na adres mailowy: lekalert@grodzisk.rgnet.org

