Analgezie
multimodală eficace
şi reducere rapidă
a durerii acute1, 2, 3, 4

Analgezic opioid/AINS 5, 6
Combinaţie în doză fixă cu administrare orală 5, 6
Pentru tratamentul pe termen scurt al durerii
acute moderate până la severe 5, 6

1
2
3
4

5
6

Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tutunaru D, Lietuviete N, et al. BMC Anesthesiol. 2016 ian 22; 16:9.
McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gainutdinovs O, Fülesdi B, Porvaneckas N, et al. Br J Anaesth. 2016 feb;116(2):269-76.
Moore RA, Gay-Escoda C, Figueiredo R, Tóth-Bagi Z, Dietrich T, Milleri S, et al. J Headache Pain. 2015;16:60.
Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Milleri S, Giergiel E, et al. BMJ Open. 2019 Feb 19;9(2):e023715. doi:
10.1136/bmjopen-2018-023715.
Skudexa®, comprimate filmate, RCP, Martie 2021
Skudexa®, granule pentru soluţie orală, RCP, Octombrie 2019

DURERE
MODERATĂ ŞI SEVERĂ1
PREVALENŢA AFECŢIUNILOR CARE PROVOACĂ DURERE,
ÎN FUNCŢIE DE SEVERITATE1

Dureri de spate

15,15

60,33

24,53

65,56

Dureri articulare

15,20

59,73

25,07

51,66

25,01

32,20

Durerea resimţită

Dureri cervicale
Dureri de cap

17,78

Dureri artritice

60,96

12,66

Dureri dentare

18,22

Dureri menstruale

18,69

Dureri din entorse sau luxaţii

10

62,37

58,10
51,43

durere slabă

30

40

12,21

19,41

65,44

20

14,34

25,15

26,98

0

17,50

32,22

62,19

10,82

31,36

21,26

57,97

9,81

Migrene

Dureri asociate procedurilor
chirurgicale sau medicale

60,80

14,19

15,87

22,95

14,92

9,55
7,19

37,75
50

60

durere moderată

70

80

90

Prevalenţa tipului de
durere în rândul populaţiei
afectate de durere (%).
Categoriile nu se
exclud reciproc

100

durere severă

Durerile, în special cele de intensitate moderată până la severă,
sunt un fapt comun în rândul populaţiei adulte.1

Adaptat după tabelul 4 din ref. (1). Analiza de faţă are la bază rezultatele studiului la scară largă National Health and
Wellness Survey (NHWS) efectuat pe Internet în 2008 asupra populaţiei, prevalenţei şi atributelor durerii în Marea Britanie,
Franţa, Spania, Germania şi Italia. Au fost intervievate în total 53.524 de persoane în vârstă de minim 18 ani, reprezentând
o populaţie ponderată sau estimată pe categorii de vârstă şi sex de 247,3 milioane pentru aceste cinci state membre UE.
1

Langley PC. Curr Med Res Opin. 2011 Feb;27(2):463-80.
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ANALGEZIA MULTIMODALĂ1
	La pacienţii cu durere moderată şi severă, este dificil să se obţină
o analgezie eficientă prin monoterapie, motiv pentru care, de
regulă, se folosesc combinaţii de analgezice pentru un control
optim al durerii.2
Combinarea unor analgezice diferite cu mecanisme distincte
de acţiune (analgezie multimodală) are în vedere potenţarea
rezultatelor clinice3:
Eficacitate sporită
Doze analgezice mai mici ale componentelor individuale
Efecte adverse limitate, aferente dozelor

Eficacitate sporită

Combinaţii
de analgezice

Mecanisme
de acţiune
distincte

ANALGEZIE
MULTIMODALĂ

Doză
analgezică
mai mică a
componentelor
individuale
Efecte adverse
limitate, aferente
dozelor

Elaborat pe baza textului din (4,5).
White PF. Curr Opin Investig Drugs. 2008 Jan;9(1):76-82.
Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tutunaru D, Lietuviete N, et al. BMC Anesthesiol. 2016 Jan 22;16:9.
3
Raffa RB. J Clin Pharm Ther. 2001 Aug;26(4)257-64
4
McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gainutdinovs O, Fülesdi B, Porvaneckas N, et al. Br J Anaesth. 2016 Feb;116(2):269-76.
5
Ortiz MI, Molina MA, Arai YC, Romanò CL. Pain Res Treat. 2012;2012:612519. doi: 10.1155/2012/612519.
1
2

3

ANALGEZIE MULTIMODALĂ datorită EFECTULUI
SINERGIC conferit de ACŢIUNEA ANALGEZICĂ
LA NIVEL CENTRAL şi PERIFERIC, dublată de
ACŢIUNEA ANTIINFLAMATORIE1,2,3

Analgezie
multimodală, echilibrată periferic şi central3, 4

DURERE

Dexketoprofen
trometamol:
analgezie
periferică
+
acţiune
antiinflamatorie

Stimul
nociceptiv

Clorhidrat
de tramadol:
analgezie
centrală
Fibre Aδ
şi C

Dorsal

Tracturi
spinale

Ventral

Elaborat pe baza textului din (3, 4).
1
2
3
4

SKUDEXA®, rezumatul caracteristicilor produsului - Octombrie 2019.
McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gainutdinovs O, Fülesdi B, Porvaneckas N, et al. Br J Anaesth. 2016 Feb;116(2):269-76.
Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tutunaru D, Lietuviete N, et al. BMC Anesthesiol. 2016 Jan 22;16:9.
White PF. Curr Opin Investig Drugs. 2008 Jan;9(1):76-82.
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EFICACITATE ANALGEZICĂ BUNĂ 1
Tratamentul cu Skudexa® (clorhidrat de tramadol 75 mg/dexketoprofen
25 mg) s-a asociat cu cel mai mare procent de pacienţi cu răspuns la
tratament pe durata a 6 ore după administrare (72%).1
Placebo

10 %

TRAM 37,5

10 %
25 %

TRAM 75

27 %

DKP 12,5

37 %

DKP 12,5 + TRAM 37,5

45 %

Ibuprofen
DKP 25

55 %

DKP 25 + TRAM 37,5

56 %
60 %

DKP 12,5 + TRAM 75

72 %

DKP 25 + TRAM 75

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Adaptat după figura 1 din (1).
Procentajul de pacienţi care au răspuns la tratament (≥ 50 % TOTPAR max.) pe un interval de şase ore
de la administrarea dozei (prag de eficacitate primar)
TOTPAR = Total Pain Relief (Reducerea Totală a Durerii)
TRAM = clorhidrat de tramadol 37,5 mg, 75 mg
DKP = dexketoprofen trometamol 12,5 mg, 25 mg
DKP+TRAM = dexketoprofen trometamol + clorhidrat de tramadol
12,5 mg + 37,5 mg; 25 mg + 37,5 mg; 12,5 mg + 75 mg; 25 mg + 75 mg
Ibuprofen 400 mg
Studiu clinic de stabilire a posologiei, multi-centric, randomizat, dublu-orb, cu mascarea formei farmaceutice, cu grupuri
paralele, controlat placebo si activ, de faza II, cu un total de 10 grupe de tratament, cu dexketoprofen trometamol (DKP
[12,5 mg şi 25 mg]) şi clorhidrat de tramadol (TRAM [37,5 mg şi 75 mg]) administrate sub formă de componente unice
şi în patru combinaţii fixe diferite. A fost inclus un grup martor activ (ibuprofen 400 mg) pentru a confirma validitatea
modelului de durere. Un număr de 606 pacienţi cu durere moderată şi severă (scala analog vizuală [VAS] ≥ 40 mm şi
scala de evaluare verbală cu 4 puncte [VRS] ≥ 2) într-un interval de patru ore de la încheierea intervenţiei chirurgicale
(extracţia chirurgicală în ambulatoriu a unuia sau mai multor molari 3 incluşi complet sau parţial în osul mandibular) au
fost randomizaţi şi au primit o doză unică din tratamentul de studiu desemnat. Obiectivul studiului a fost acela de a
evalua eficacitatea analgezică superioară şi tolerabilitatea fiecărui agent unic şi a fiecărei combinaţii faţă de placebo.
Obiectivul primar a fost reprezentat de proporţia pacienţilor cu cel puţin 50% din reducerea totală maximă a durerii
TOTPAR max. pe un interval de 6 ore după administrarea dozei (≥ 50% TOTPAR max).
1

Moore RA, Gay-Escoda C, Figueiredo R, Tóth-Bagi Z, Dietrich T, Milleri S, et al. J Headache Pain. 2015;16:60.
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ANALGEZIE GENERALĂ BUNĂ
CU DEBUT RAPID ŞI EFECT DE DURATĂ1
Skudexa® (combinaţia de clorhidrat de tramadol 75 mg/dexketoprofen
25 mg) a generat:
Un nivel mai mare al reducerii maxime a durerii
O reducere mai importantă a durerii pe termen lung după intervalul
de 6 ore de la administrarea dozei.1
3,5

Media de eliminare a durerii

3
DKP 12,5+TRAM 37,5
DKP 25+TRAM 75
TRAM 37,5
Placebo

2,5
2

DKP 12,5+TRAM 75

DKP 25+TRAM 37,5

DKP 12,5

DKP 25

TRAM 75

Ibuprofen

1,5
1
0,5
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Puncte de durată (ore)

Adaptat după figura 3 din (1).
Evoluţia în timp a scorului mediu de reducere a durerii (PAR) (0-24 h). PAR măsurată pe VRS (verbal rating scale - scala
de evaluare verbală) cu cinci puncte (de la 0 = deloc la 4 = completă).
Studiu clinic de stabilire a posologiei, multi-centric, randomizat, dublu-orb, cu mascarea formei farmaceutice, cu grupuri
paralele, controlat placebo si activ, de faza II, cu un total de 10 grupe de tratament, cu dexketoprofen trometamol (DKP
[12,5 mg şi 25 mg]) şi clorhidrat de tramadol (TRAM [37,5 mg şi 75 mg]) administrate sub formă de componente unice
şi în patru combinaţii fixe diferite. A fost inclus un grup martor activ (ibuprofen 400 mg) pentru a confirma validitatea
modelului de durere. Un număr de 606 pacienţi cu durere moderată şi severă (scala analog vizuală [VAS] ≥ 40 mm şi
scala de evaluare verbală cu 4 puncte [VRS] ≥ 2) într-un interval de patru ore de la încheierea intervenţiei chirurgicale
(extracţia chirurgicală în ambulatoriu a unuia sau mai multor molari 3 incluşi complet sau parţial în osul mandibular) au
fost randomizaţi şi au primit o doză unică din tratamentul de studiu desemnat. Obiectivul studiului a fost acela de a
evalua eficacitatea analgezică superioară şi tolerabilitatea fiecărui agent unic şi a fiecărei combinaţii faţă de placebo.
Obiectivul primar a fost reprezentat de proporţia pacienţilor cu cel puţin 50% din reducerea totală maximă a durerii
TOTPAR max. pe un interval de 6 ore după administrarea dozei (≥ 50% TOTPAR max).
1

Moore RA, Gay-Escoda C, Figueiredo R, Tóth-Bagi Z, Dietrich T, Milleri S, et al. J Headache Pain. 2015;16:60.
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EFICACITATE ANALGEZICĂ
SEMNIFICATIV SUPERIOARĂ

FAŢĂ DE COMPONENTELE
INDIVIDUALE, DUPĂ ARTROPLASTIE
TOTALĂ DE ŞOLD1‡

Obiectiv primar: SPID8 medie (SD) în repaus

†

#
FAZA CU
DOZĂ
UNICĂ

*

250

247 (157)
200

205 (146)

209 (155)
150

151 (159)
100

50

0

SKUDEXA®

DKP 25

TRAM 100

Placebo

Elaborat pe baza textului de la pagina 273 din (1).
*p = 0,019 faţă de DKP 25 (dexketoprofen trometamol 25 mg)
†p = 0,012 faţă de TRAM 100 (clorhidrat de tramadol 100 mg)
#p < 0,05 superior faţă de placebo
SPID8 = suma diferentelor de intensitate a durerii la 8h
SD = deviaţie standard. Intensitatea durerii (ID) măsurată pe o scală analog vizuală (VAS) de la 0 la 100 cu capătul din stânga
notat „fără durere” şi cel din dreapta „cea mai intensă durere posibilă.”
Studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, cu mascarea formei farmaceutice, cu grupuri paralele, controlat placebo şi activ, de
faza III, cuprinzând o fază cu doză unică şi o fază cu doze multiple. În studiu au fost cuprinşi 641 de pacienţi supuşi unor intervenţii
standard de artroplastie totală de şold primară unilaterală pentru osteoartrită şi care acuzau în repaus dureri de intensitate cel
puţin moderată (VAS ≥ 40) în ziua de după intervenţie. Medicamentul de studiu a fost administrat pe cale orală, o dată la 8h pe o
perioadă de 5 zile. Obiectivul principal de eficacitate îl reprezintă SPID8 (suma diferenţelor de intensitate a durerii la 8 h).
‡ Artroplastia totală de şold (intervenţie chirurgicală ortopedică majoră) reprezintă un model recunoscut de durere
acută moderată şi severă.2
1
McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gainutdinovs O, Fülesdi B, Porvaneckas N, et al. Br J Anaesth. 2016 Feb; 116(2):269-76.
2
Singla NK, Desjardins PJ, Chang PD. Pain. 2014 Mar;155(3):441-56.
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EFICACITATE ANALGEZICĂ
SUPERIOARĂ FAŢĂ DE

COMPONENTELE INDIVIDUALE,
SUSŢINUTĂ PE DURATA FAZEI
CU DOZE MULTIPLE DUPĂ
ARTROPLASTIE TOTALĂ DE ŞOLD1 ‡

45

Intensitatea durerii (ID-VAS)

40
FAZA CU DOZE MULTIPLE

35
30
25
20
15
10
SKUDEXA®

5
0

0

8

DKP 25

16

24

TRAM 100

32

40

48

Durata (h)
Adaptat după figura 3 din (1).
Intensitatea durerii (ID) măsurată pe o scală analog vizuală (VAS) de la 0 la 100 cu capătul din stânga notat „fără durere” şi cel din
dreapta „cea mai intensă durere posibilă”; DKP 25 = dexketoprofen trometamol 25 mg; TRAM 100 = clorhidrat de tramadol 100 mg
Studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, cu mascarea formei farmaceutice, cu grupuri paralele, controlat placebo şi activ, de
faza III, cuprinzând o fază cu doză unică şi o fază cu doze multiple. În studiu au fost cuprinşi 641 de pacienţi supuşi unor intervenţii
standard de artroplastie totală de şold primară unilaterală pentru osteoartrită şi care acuzau în repaus dureri de intensitate cel
puţin moderată (VAS ≥ 40) în ziua de după intervenţie. Medicamentul de studiu a fost administrat pe cale orală, o dată la 8h pe o
perioadă de 5 zile. Obiectivul principal de eficacitate îl reprezintă SPID8 (suma diferenţelor de intensitate a durerii la 8 h). Faza cu
doze multiple a avut ca scop să confirme eficacitatea susţinută a SKUDEXA® pe parcursul celor 48 de ore ulterioare fazei cu doză
unică. S-a considerat că evaluarea eficacităţii dincolo de acest punct nu ar asigura acelaşi grad de sensibilitate a dozajului, din
cauza creşterii inerente a variabilităţii şi pentru că, de regulă, durerea postoperatorie se diminuează în timp, datorită procesului
normal de vindecare.
‡ Artroplastia totală de şold (intervenţie chirurgicală ortopedică majoră) reprezintă un model recunoscut de durere acută
moderată şi severă.2
1
McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gainutdinovs O, Fülesdi B, Porvaneckas N, et al. Br J Anaesth. 2016 Feb;116(2):269-76.
2
Singla NK, Desjardins PJ, Chang PD. Pain. 2014 Mar;155(3):441-56.
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EFECT SUPERIOR DE REDUCERE
TOTALĂ A DURERII (TOTPAR)

FAŢĂ DE TRAMADOL/PARACETAMOL

D exketoprofen A nalgesic e V olution w I th tramaD ol

STUDIUL1

MODELUL EXTRACŢIEI MOLARULUI 3 IMPACTAT1

Placebo

SKUDEXA®

TRAM/Paracetamol

28
24
Indicatorul de
rezultat primar

Scorurile medii

20
16
12

*

4
0

*

*

8

*

TOTPAR2

TOTPAR4

TOTPAR6

TOTPAR8

Ore de la administrarea medicamentului

Adaptare şi modificare după figura 2 din (1).
*p < 0,0001 faţă de TRAM/Paracetamol (tramadol 75 mg/paracetamol 650 mg)
TOTPAR=reducerea totală a durerii
Studiu de fază IIIb multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, în care au fost incluşi 653 de pacienţi sănătoşi
cu vârsta de minimum 18 ani programaţi pentru extracţia pe cale chirurgicală a cel puţin unui molar 3 inferior complet
sau parţial impactat, necesitând manipularea osului. Participanţii care şi-au evaluat durerea ca moderată şi severă [≥4
pe o scală de evaluare numerică (NRS) cu 11 puncte] într-un interval de patru ore de la intervenţie, au fost randomizaţi
pentru a li se administra pe cale orală o doză unică de tramadol/dexketoprofen 75 mg/25 mg (n = 260), tramadol/
paracetamol 75 mg/650 mg (n = 262) sau placebo (n = 131). Indicatorul primar de eficacitate l-a constituit TOTPAR
(reducerea totală a durerii), calculat ca sumă ponderată a scorurilor de reducere a durerii măsurate pe o scală de
evaluare verbală cu 5 puncte [de la 0 = nicio ameliorare la 4 = eliminare completă], la un interval de şase ore de la
administrarea dozei (TOTPAR6)
1

Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Milleri S, Giergiel E, et al. BMJ Open. 2019 feb 19;9(2):e023715. doi:
10.1136/bmjopen-2018-023715.
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ACŢIUNE MAI RAPIDĂ
EFICACITATE SUPERIOARĂ

FAŢĂ DE TRAMADOL/PARACETAMOL 1

D exketoprofen A nalgesic e V olution w I th tramaD ol

STUDIUL1

Instalare mai rapidă al efectului analgezic cu
SKUDEXA® 1, semnificativ statistic la 30
de minute dupa administrarea dozei
Efect analgezic mai puternic şi intensitate mai
redusă a durerii, semnificativ din punct de
vedere clinic şi statistic, cu SKUDEXA® 1

Evoluţia în timp a intensităţii durerii
10

SKUDEXA®

9

TRAM/Paracetamol

Placebo

Media ID-NRS

8
7
6
5
4

†

3

*

2

*

1
0

0

15 30
min min

1,0 h

1,5 h

*
2,0 h

*

‡

4,0 h

6,0 h

8,0 h

Timpul de la administrarea medicamentului

Adaptare şi modificare după figura 4 din (1).
*p < 0,0001 faţă de TRAM/Paracetamol (tramadol 75 mg/paracetamol 650 mg)
† p < 0,0021 faţă de TRAM/Paracetamol (tramadol 75 mg/paracetamol 650 mg)
‡ p < 0,0052 faţă de TRAM/Paracetamol (tramadol 75 mg/paracetamol 650 mg)
ID = intensitatea durerii măsurată pe o scală de evaluare numerică (NRS) cu 11 trepte, de la 0 = nicio durere
la 10 = durerea cea mai intensă).
Studiu de fază IIIb multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, în doză unică, în care au fost incluşi 653
de pacienţi sănătoşi cu vârsta de minimum 18 ani programaţi pentru extracţia pe cale chirurgicală a cel puţin unui
molar 3 inferior complet sau parţial impactat, necesitând manipularea osului. Participanţii care şi-au evaluat durerea
ca moderată şi severă [≥4 pe o scală de evaluare numerică (NRS) cu 11 puncte] într-un interval de patru ore de la
intervenţie, au fost randomizaţi pentru a li se administra pe cale orală o doză unică de tramadol/dexketoprofen 75
mg/25 mg (n = 260), tramadol/paracetamol 75 mg/650 mg (n = 262) sau placebo (n = 131). Indicatorul primar de
eficacitate l-a constituit TOTPAR(reducerea totală a durerii), calculat ca sumă ponderată a scorurilor de eliminare a
durerii măsurate pe o scală de evaluare verbală cu 5 puncte [de la 0 = nicio ameliorare la 4 = eliminare completă], la un
interval de şase ore de la administrarea dozei (TOTPAR6). Indicatorii de rezultat secundar ai eficacităţii au inclus evoluţia
în timp a scorurilor medii de intensitate a durerii într-un interval de opt ore.1
1

Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Milleri S, Giergiel E, et al. BMJ Open. 2019 feb 19;9(2):e023715. doi:
10.1136/bmjopen-2018-023715.
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SIGURANŢA ŞI TOLERABILITATEA
PROFIL COMPARABIL
D exketoprofen A nalgesic e V olution w I th tramaD ol

STUDIUL1

CU TRAMADOL/PARACETAMOL 1

În total, un număr de 53 de pacienţi (8,1 %) s-au
confruntat cu una sau mai multe RAM (reacţii
adverse la medicament):
•22 (8,5 %) pacienţi trataţi cu SKUDEXA®
•29 (11,1%) pacienţi trataţi cu tramadol/
paracetamol1
Niciuna dintre RAM nu a fost considerată gravă.1
Pentru lista completă a reacţiilor adverse, vă rugăm sa consultaţi RCP-ul medicamentului.

RAM / Pacienţi cu RAM (%), pe grupuri de tratament şi în total

SKUDEXA®
n = 260, (%)

TRAM/Paracetamol
n = 262, (%)

Placebo
n = 131, (%)

Total
n = 653, (%)

43/22 (8,5)

52/29 (11,1)

2/2 (1,5)

97/53 (8,1)

Uşoare (n/%)

21/13 (5)

26/17 (6,5)

2/2 (1,5)

49/32 (4,9)

Moderate (n/%)

16/7 (2,7)

24/16 (6,1)

---

40/23 (3,5)

6/3 (1,2)

2/2 (0,8)

---

8/5 (0,8)

---

---

---

---

Total (n/%)
Intensitatea

Severe (n/%)
RAM grave

RAM= Reacţii adverse la medicament
Adaptare şi modificare după tabelul 7 din (1).
Studiu de fază IIIb multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, în care au fost incluşi 653 de pacienţi
sănătoşi cu vârsta de minimum 18 ani programaţi pentru extracţia pe cale chirurgicală a cel puţin unui molar 3 inferior
complet sau parţial impactat, necesitând manipularea osului. Participanţii care şi-au evaluat durerea ca moderată şi
severă [≥4 pe o scală de evaluare numerică (NRS) cu 11 puncte] într-un interval de patru ore de la intervenţie, au fost
randomizaţi pentru a li se administra pe cale orală o doză unică de tramadol/dexketoprofen 75 mg/25 mg (n = 260),
tramadol/paracetamol 75 mg/650 mg (n = 262) sau placebo (n = 131). Indicatorul primar de eficacitate l-a constituit
TOTPAR(reducerea totală a durerii), calculat ca sumă ponderată a scorurilor de eliminare a durerii măsurate pe o scală
de evaluare verbală cu 5 puncte [de la 0 = nicio ameliorare la 4 = eliminare completă], la un interval de şase ore de la
administrarea dozei (TOTPAR6). Evaluarea siguranţei s-a realizat pe baza incidenţei, gravităţii, intensităţii şi cauzalităţii
evenimentelor nedorite intervenite în timpul tratamentului. Siguranţa a fost apreciată prin evaluarea modificărilor
semnificative din punct de vedere clinic după administrarea dozei în raport cu momentul de referinţă în cadrul examenul
fizic, semnelor vitale (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă) şi prin realizarea de analize de laborator (hematologie,
biochimie şi analiza urinei).1
1

Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Milleri S, Giergiel E, et al. BMJ Open. 2019 feb 19;9(2):e023715. doi:
10.1136/bmjopen-2018-023715.
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PERFORMANŢE SUPERIOARE

FAŢĂ DE TRAMADOL/PARACETAMOL 1

D exketoprofen A nalgesic e V olution w I th tramaD ol

Un procent mai mare de pacienţi din
grupul tratat cu SKUDEXA® au evaluat
medicaţia de studiu ca bună, foarte
bună sau excelentă.1

STUDIUL1

Evaluarea generală de către pacienţi la sfârşitul perioadei de tratament†
Nesatisfăcătoare

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Excelentă

Neevaluată

80,8 %
SKUDEXA (n = 260) 6,5 %

10,0 %

20,8 %

2,7 %

38,5 %

21,5 %

56,5 %
TRAM/Paracetamol (n = 262)

23,3 %

15,3 %

21,0 %

5,0 %

23,7 %

11,8 %

3,1 %
1,5 %
1,5 %

Placebo (n = 131)

69,5 %

13,7 %

10,7 %

15,3 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Adaptare după tabelul 6 din (1).
†
Populaţia ITT (cu intenţie de tratament) după opt ore sau în orice moment în care pacientul a apelat la medicaţia de
salvare
Studiu de fază IIIb multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, în care au fost incluşi 653 de pacienţi sănătoşi
cu vârsta de minimum 18 ani programaţi pentru extracţia pe cale chirurgicală a cel puţin unui molar 3 inferior complet
sau parţial impactat, necesitând manipularea osului. Participanţii care şi-au evaluat durerea ca moderată şi severă [≥4
pe o scală de evaluare numerică (NRS) cu 11 puncte] într-un interval de patru ore de la intervenţie, au fost randomizaţi
pentru a li se administra pe cale orală o doză unică de tramadol/dexketoprofen 75 mg/25 mg (n = 260), tramadol/
paracetamol 75 mg/650 mg (n = 262) sau placebo (n = 131). Indicatorul primar de eficacitate l-a constituit TOTPAR
(reducerea totală a durerii), calculat ca sumă ponderată a scorurilor de reducere a durerii măsurate pe o scală de
evaluare verbală cu 5 puncte [de la 0 = nicio ameliorare la 4 = reducere completă], la un interval de şase ore de la
administrarea dozei (TOTPAR6). Indicatorii de rezultat secundar ai eficacităţii au inclus evaluarea generală de către
pacienţi pe o scală de evaluare verbală cu 5 puncte.1
1

Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Milleri S, Giergiel E, et al. BMJ Open. 2019 feb 19;9(2):e023715. doi:
10.1136/bmjopen-2018-023715.
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EFECT ANALGEZIC RAPID ŞI DE DURATĂ 1, 2, 3, 4
Dexketoprofen contribuie la instalarea rapidă a efectului
analgezic. 1, 2, 3, 4
Tramadolul contribuie la o durată susţinută a analgeziei. 1, 2, 3, 4
Timp până la Cmax
96 min.*

30 min.*

Adaptare după textul din (3).

Dexketoprofen

Tramadol

Timp până la Cmax

38 min.# §
Cu aromă de lămâie

17 min.# §
Adaptare după textul din (4).

Dexketoprofen

Tramadol

Dexketoprofen se absoarbe mai rapid atunci când se dizolvă în apă şi se administrează
§
sub formă de soluţie orală 4
Concentraţii plasmatice de dexketoprofen detectabile la doar 5 minute de la
§
administrarea granulelor pentru soluţie orală dizolvate 4
Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tutunaru D, Lietuviete N, et al. BMC Anesthesiol. 2016 ian 22; 16:9.
McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gainutdinovs O, Fülesdi B, Porvaneckas N, et al. Br J Anaesth. 2016 feb;116(2):269-76.
3
Skudexa®, comprimate filmate, RCP, Martie 2021
4
Skudexa®, granule pentru soluţie orală, RCP, Octombrie 2019
* Atunci când se administrează sub formă de comprimate filmate adulţilor sănătoşi, concentraţiile plasmatice maxime de dexketoprofen şi tramadol sunt atinse
1
2

în aproximativ 30 min. (interval cuprins între 15 şi 60 min.), respectiv 1,6 şi 2h3

#
§

Atunci când se administrează sub formă de granule pentru soluţie orală, concentraţiile plasmatice maxime de dexketoprofen şi tramadol sunt atinse în 17 min.
(interval cuprins între 15 şi 50 min.), respectiv 38 min. (interval cuprins între 15 min. şi 2 h).4
Relevanţa terapeutică a datelor de farmacocinetică nu a fost investigată încă prin studii clinice.4
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Indicaţii terapeutice 1,2
Tratamentul simptomatic pe termen scurt al durerilor acute de intensitate
moderată până la severă la pacienţii adulţi la care se consideră că durerea
necesită o combinaţie de tramadol şi dexketoprofen.

15 comprimate filmate

15 plicuri

1
2

Skudexa®, comprimate filmate, RCP, Martie 2021
Skudexa®, granule pentru soluţie orală, RCP, Octombrie 2019
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Mod de administrare1,2:
Skudexa este destinat numai administrării pe termen scurt, nu mai mult
de 5 zile.
Trecerea la administrarea unui singur medicament analgezic trebuie
analizată în funcţie de intensitatea durerii şi de răspunsul pacientului.

Dozare 1,2

Adulţi

Vârstnici

Insuficienţa hepatică

Insuficienţa renală

uşoară

moderată

severă

uşoară

moderată

severă

Doza
recomandată

1

1

1

1

✗

1

✗

✗

Doza zilnică
maximă

3

2*

2 **

2 **

✗

2 ***

✗

✗

Intervalul minim
între doze

8h

8h

8h

8h

✗

8h

✗

✗

Adaptare după textul din (1,2).
*		 Doza poate fi mărită la maximum 3 comprimate sau plicuri pe zi după confirmarea unei bune tolerabilităţi generale.
**		 Pacienţii care iau o doză zilnică totală de 2 comprimate sau plicuri trebuie să fie monitorizaţi atent.
*** 2 comprimate sau plicuri pe zi pentru pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei de 60 - 89 ml/min).
✗ contraindicaţie.

Pentru un efect mai rapid, Skudexa se poate administra cu minimum 30 min înainte
de masă.1, 2
Comprimatul trebuie înghiţit cu o cantitate suficientă de apă.1
Comprimatul poate fi rupt în două pe linia mediană doar pentru a uşura înghiţirea,
nu pentru a-l împărţi în două doze egale.1
Conţinutul plicului trebuie dizolvat într-un pahar cu apă şi înghiţit imediat după
reconstituire.2

1
2

Skudexa®, comprimate filmate, RCP, Martie 2021
Skudexa®, granule pentru soluţie orală, RCP, Octombrie 2019
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Analgezic opioid/AINS 1,2
Combinaţie în doză fixă cu administrare orală 1,2
Pentru tratamentul pe termen scurt al durerii
acute moderate până la severe 1,2

2

Skudexa®, comprimate filmate, RCP, Martie 2021
Skudexa®, granule pentru soluţie orală, RCP, Octombrie 2019
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Acest medicament se eliberează pe bază de prescripţie medicală PRF. Pentru informaţii suplimentare consultaţi RCP-ul
medicamentului. Acest material este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
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