UCB Pharma Sp. z o. o. - ul. Kruczkowskiego 8 - 00-380 Warszawa (Polska)

Warszawa, 29 czerwca 2009 r.

Produkt leczniczy Neupro® można już stosować u wszystkich pacjentów, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami

Szanowna Pani Doktor,
Szanowny Panie Doktorze,
Firma UCB uprzejmie informuje, że Komisja Europejska zniosła w Europie ograniczenia dotyczące dostaw leku i leczenia
pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona, z zastosowaniem produktu Neupro® (rotygotyna, system transdermalny).
Od czerwca 2008 dostawy leku były ograniczone do pacjentów, którzy są już leczeni produktem Neupro®. Dodatkowo lek
nie mógł być przepisywany na dłużej niż miesiąc terapii.
Firma UCB obecnie w pełni wprowadziła w życie system przechowywania i dystrybucji leku w warunkach niskiej
temperatury a wszystkie zapasy Neupro® w Europie (2mg/24h, 4mg/24h, 6mg/24h i 8mg/24h) zostały zastąpione
produktem przechowywanym w warunkach niskiej temperatury, pomiędzy miejscem wytwarzania a dostarczeniem do
danego pacjenta. Nowa procedura istotnie zmniejsza możliwość wystąpienia krystalizacji.
Produkt leczniczy Neupro® można już stosować u wszystkich pacjentów, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami,
opisanymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Przepisywanie produktu Neupro® nie jest już ograniczone do
ilości leku wystarczającej na miesiąc leczenia.
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania produktu Neupro®:
Pacjent powinien skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem prowadzącym w przypadku zaobserwowania
kryształów.
Pacjenci powinni przechowywać lek Neupro® w lodówce; leku nie wolno przechowywać w zamrażalniku.
Nie jest wymagane stosowanie przez pacjentów specjalnych pojemników do transportu leku Neupro®.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem ds. Informacji Medycznej UCB:
Ireneusz Pomorski
Tel.:(22) 596 9761
Fax: (22) 596 9705
e-mail: informacja.medyczna@ucb.com
Z poważaniem,

Mirosław Fila
Dyrektor Medyczny UCB
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Produkt leczniczy Neupro® można już stosować u wszystkich pacjentów, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami

Szanowna Pani Magister,
Szanowny Panie Magistrze,
Firma UCB uprzejmie informuje, że Komisja Europejska zniosła w Europie ograniczenia dotyczące dostaw leku i leczenia
pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona, z zastosowaniem produktu Neupro® (rotygotyna, system transdermalny).
Od czerwca 2008 dostawy leku były ograniczone do pacjentów, którzy są już leczeni produktem Neupro®. Dodatkowo lek
nie mógł być przepisywany na dłużej niż miesiąc terapii. Dlatego zwracaliśmy się do Państwa z prośbą, aby jednorazowo
nie wydawać pacjentom leku Neupro® w ilości większej, niż wystarczająca na miesięczną kurację.
Firma UCB obecnie w pełni wprowadziła w życie system przechowywania i dystrybucji leku w warunkach niskiej
temperatury a wszystkie zapasy Neupro® w Europie (2mg/24h, 4mg/24h, 6mg/24h i 8mg/24h) zostały zastąpione
produktem przechowywanym w warunkach niskiej temperatury, pomiędzy miejscem wytwarzania a dostarczeniem do
danego pacjenta. Nowa procedura istotnie zmniejsza możliwość wystąpienia krystalizacji.
Produkt leczniczy Neupro® można już stosować u wszystkich pacjentów, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami,
opisanymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Wydawanie produktu Neupro® nie jest już ograniczone do ilości
leku wystarczającej na miesiąc leczenia.
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania produktu Neupro®:
Pacjent powinien skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem prowadzącym w przypadku zaobserwowania
kryształów.
Pacjenci powinni przechowywać lek Neupro® w lodówce; leku nie wolno przechowywać w zamrażalniku.
Nie jest wymagane stosowanie przez pacjentów specjalnych pojemników do transportu leku Neupro®.
Dziękujemy za Pani/Pana współpracę podczas wprowadzania systemu przechowywania i dystrybucji leku w warunkach
niskiej temperatury.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem ds. Informacji Medycznej UCB:
Ireneusz Pomorski
Tel.:(22) 596 9761
Fax: (22) 596 9705
e-mail: informacja.medyczna@ucb.com
Z poważaniem,

Mirosław Fila
Dyrektor Medyczny UCB
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