sp.zn. sukls245813/2020
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

REGAINE 50 mg/ml kožní roztok
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: minoxidilum 50 mg/1 ml.
Pomocné látky se známým účinkem: propylenglykol 520 mg/ml a ethanol 227 mg/ml.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní roztok
Popis přípravku: čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.
4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dospělí
Léčba androgenní alopecie u mužů a žen.
4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Dospělí od 18 let
Muži
Aplikace 1 ml roztoku dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) na pokožku hlavy postiženou
ztrátou vlasů. Nejvyšší denní dávka lokálně podávaného minoxidilu je 100 mg, maximálně 2 ml
roztoku za den.
Ženy
Aplikace 1 ml roztoku jednou denně na pokožku hlavy postiženou ztrátou vlasů. Nejvyšší denní dávka
lokálně podávaného minoxidilu je 50 mg, maximálně 1 ml roztoku za den.
Po aplikaci přípravku je třeba si důkladně umýt ruce.
Způsob podání
Kožní podání.
Před lokální aplikací přípravku musí být pokožka hlavy i vlasy suché.
Doba používání
U mužů může při používání přípravku dvakrát denně trvat nejméně 2 až 4 měsíce, než se dostaví
výsledky. U žen může trvat 3 až 6 měsíců, než se výsledky dostaví. Používání většího množství nebo
častější aplikace výsledky nezlepšuje. Ke zvýšení růstu a udržování růstu vlasů je zapotřebí
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kontinuálního používání, v opačném případě začnou vlasy opět vypadávat. V případě pozitivní
odpovědi na léčbu je doporučeno dlouhodobé kontinuální používání.
Minoxidil není účinný u každého. V průběhu léčby lze pozorovat zvýšené vypadávání vlasů, které
může být způsobeno účinkem minoxidilu při posunu z telogenní do anagenní fáze růstu vlasů. K
tomuto dočasnému zvýšení vypadávání vlasů obvykle dochází mezi dvěma až šesti týdny po zahájení
léčby a vypadávání ustupuje do několika týdnů (prvních známek účinku minoxidilu).
Dle rozsahu postižení lze zvolit vhodný aplikátor.
Pumpičkový (postřikový, sprejový) aplikátor:
Tento aplikátor je nejvhodnější k nanášení přípravku Regaine na rozsáhlé plochy. Víčko se má

sejmout a šroubovací uzávěr otevřít. Poté se pumpičkový aplikátor nasadí na lahvičku a pevně
zašroubuje. Je třeba odstranit průhledný kryt. Pumpička se nasměruje do středu postiženého místa
na temeni hlavy a jednou se zmáčkne; roztok se poté rozetřete konečky prstů po celém povrchu
postiženého místa. Celý postup se zopakuje celkem šestkrát, aby se nanesl 1 ml roztoku. Je
zapotřebí dbát na to, aby se výpary nevdechovaly. Po použití se průhledný kryt a velké černé
víčko nasadí zpět na lahvičku.
Aplikátor s prodlouženým rozprašovacím nástavcem:
Tento aplikátor je vhodný pro nanášení přípravku Regaine na malé plošky nebo do prořídlých
vlasových partií. Pumpičkový aplikátor se nasadí na lahvičku. Rozprašovač z konce pumpičkového
aplikátoru se odstraní a dále se připevní prodloužený rozprašovací nástavec silným zatlačením směrem
dolů. Kryt na konci prodlouženého nástavce je zapotřebí sejmout. Přípravek Regaine se nanáší stejně
jako při použití pumpičkového aplikátoru. Po použití se kryt nasadí zpět na konec prodlouženého
nástavce.
4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se známými kardiovaskulárními chorobami nebo srdečními arytmiemi se mají před
používáním minoxidilu poradit s lékařem.
Lokální minoxidil není indikován, pokud není vypadávání vlasů v rodinné anamnéze, je náhlé a/nebo
v nepravidelných plochách nebo je důvod vypadávání vlasů neznámý.
Lokální minoxidil se nemá používat, pokud vypadávání vlasů souvisí s obdobím těhotenství a
porodem.
Lokální minoxidil se má aplikovat pouze na normální zdravou pokožku na temeni hlavy. Minoxidil se
nesmí aplikovat, pokud je kůže zarudlá, zanícená, infikovaná, podrážděná nebo poraněná.
Lokální minoxidil nemá být aplikován na kůži na temeni hlavy současně s jinými léčivy.
Pacienti mají ukončit používání přípravku a navštívit lékaře v případě hypotenze (viz bod 4.8) nebo
bolesti na hrudi, rychlé srdeční akce, mdloby nebo závratě, náhlého nevysvětleného zvýšení tělesné
hmotnosti, oteklých rukou nebo nohou nebo přetrvávajícího zarudnutí nebo podráždění pokožky na
temeni hlavy nebo v případě jiných neočekávaných nových příznaků.
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Některé pomocné látky přípravku mohou způsobit pálení a podráždění. Pokud přijde přípravek
nedopatřením do kontaktu s citlivými oblastmi (oči, odřená kůže, sliznice), je třeba postižené místo
omýt velkým množstvím studené tekoucí vody.
Je zapotřebí se vyvarovat inhalace výparů při aplikaci přípravku.
Případné náhodné požití může způsobit závažné srdeční nežádoucí účinky. Tento přípravek musí být
proto uchováván mimo dosah dětí.
Používání vyšších, než doporučených dávek, ani častější používání výsledky nezlepší.
K zesílení a udržení růstu vlasů je nezbytné trvalé používání, jinak začnou vlasy opět vypadávat.
Během prvních 2 až 6 týdnů léčby může dojít k přechodnému zvýšení vypadávání vlasů.
Přenos přípravku na jiná místa, než je temeno hlavy může vést k nežádoucímu růstu ochlupení.
Tento léčivý přípravek obsahuje 520 mg propylenglykolu v 1 ml. Propylenglykol může způsobit
podráždění kůže.
Tento léčivý přípravek obsahuje 227 mg alkoholu (ethanolu) v 1 ml. Alkohol může na porušené
pokožce způsobit pocit pálení. Vzhledem k obsahu alkoholu v přípravku, je třeba se během použití
přípravku vyvarovat zdrojům otevřeného ohně i jiným zdrojům tepla (např. fénu na vlasy).
4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lokální minoxidil nemá být používán současně s jinými přípravky aplikovanými na pokožku hlavy.
Farmakokinetické studie lékových interakcí u člověka prokázaly zvýšenou perkutánní absorpci
minoxidilu vyvolanou tretinoinem a dithranolem v důsledku zvýšené permeability stratum corneum;
betamethason-dipropionát zvyšuje místní tkáňové koncentrace minoxidilu a snižuje systémovou
absorpci minoxidilu.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Příslušné dobře kontrolované studie u těhotných žen nejsou k dispozici.
Kojení
Systémově absorbovaný minoxidil je vylučován do mateřského mléka.
Lokální minoxidil může být používán v těhotenství nebo v období kojení pouze v případě, že přínos
pro matku převyšuje potenciální riziko pro plod, nebo kojence.
Fertilita
Studie na zvířatech prokázaly riziko pro plod vystavený hladinám, které jsou velmi vysoké ve
srovnání s dávkami určenými pro člověka. Riziko poškození plodu u člověka je velice nízké (viz bod
5.3.).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Lokálně aplikovaný minoxidil může způsobovat závrať nebo hypotenzi (viz bod 4.8). Pokud k tomu
dojde, nemá pacient řídit nebo obsluhovat stroje.
4.8

Nežádoucí účinky

Klinické studie
3

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích s lokálně aplikovaným minoxidilem jsou shrnuty níže,
frekvence výskytu jsou uvedeny dle této konvence:
velmi časté ≥ 1/10
časté ≥ 1/100 až < 1/10
méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100
vzácné ≥ 1/10 000 až < 1/1 000
velmi vzácné < 1/10 000)
není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Klinické studie - roztok minoxidilu (1197 subjektů)
Nežádoucí účinky související s používáním roztoku minoxidilu (2% a 5%) u mužů a žen, v incidenci
vyšší než 1 % a vyšší než u placeba v sedmi klinických placebem kontrolovaných studiích.
Poruchy nervového systému
Velmi časté

bolest hlavy

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté
dyspnoe
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté

pruritus, hypertrichóza, vyrážka, akneiformní dermatitida,
zánětlivé kožní poruchy

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Časté
muskuloskeletální bolest
Poruchy metabolizmu a výživy
Časté

periferní edém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté
bolest
Zkušenosti po uvedení přípravku na trh
Nežádoucí účinky související s lokálním podáním roztoku minoxidilu byly hlášeny během používání
přípravku po uvedení na trh.
Poruchy imunitního systému
Není známo

alergické reakce včetně angioedému

Poruchy nervového systému:
Méně časté:

bolest hlavy

Srdeční poruchy:
Velmi vzácné:

hypotenze

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Méně časté:
Vzácné:

suchá kůže, exfoliace kůže, vyrážka, dočasné vypadávání vlasů,
hypertrichóza, změny ve struktuře vlasů, změny barvy vlasů
kontaktní dermatitida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
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Méně časté:

pruritus v místě aplikace, podráždění v místě aplikace

Vzácné:

erytém v místě aplikace

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9

Předávkování

Známky a příznaky
Není prokázáno, že lokálně aplikovaný minoxidil je absorbován v takovém množství, aby způsobil
systémový účinek. Pokud je používán dle doporučení, je předávkování nepravděpodobné.
Pokud je tento přípravek aplikován na oblast se sníženou integritou epidermální bariéry způsobenou
poraněním, zánětem nebo kožním onemocněním, nastává potenciál k systémovému předávkování.
V důsledku systémových účinků minoxidilu může dojít k následujícím velmi vzácným nežádoucím
účinkům:
Srdeční poruchy: zrychlení srdeční frekvence, hypotenze.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: retence tekutin s výsledným zvýšením tělesné hmotnosti.
Poruchy nervového systému: závratě.
Léčba
Léčba předávkování minoxidilem má být symptomatická a podpůrná.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiné dermatologické přípravky, minoxidil.
ATC kód: D11AXO1
Mechanizmus stimulace obnovení růstu vlasů minoxidilem není zcela znám, ale minoxidil může
navrátit proces ztráty vlasů u androgenní alopecie těmito způsoby:
• zvýšením průměru vlasového vlákna,
• stimulací anagenní fáze,
• prodloužením anagenní fáze,
• stimulací obnovy anagenní fáze z telogenní .
Jako periferní vazodilatátor zvyšuje lokálně aplikovaný minoxidil mikrocirkulaci do vlasových
folikulů. Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) je minoxidilem stimulován a VEGF je
pravděpodobně zodpovědný za zvýšenou kapilární fenestraci, svědčící o vysoké metabolické aktivitě,
pozorované během anagenní fáze.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
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Přibližně 1 % až 2 % lokálně aplikovaného minoxidilu je systémově absorbováno ve srovnání
s 90 - 100 % u perorální formy.
Maximální sérová koncentrace (Cmax) u lokálního roztoku byla 1,25 ng/ml, ve srovnání s 18,5 ng/ml
u 2,5 mg perorální dávky. AUC(0-12hod) a Cmax činily 18,71 ng.hod/ml a 2,13 ng/ml. Doba k dosažení
maximální koncentrace (Tmax) činila 5,79 hod. Hemodynamický účinek minoxidilu nebyl evidentní do
dosažení středních sérových koncentrací minoxidilu 21,7 ng/ml.
Distribuce
Ačkoli bylo v minulosti hlášeno, že se minoxidil neváže na plazmatické bílkoviny, nověji byla
ultrafiltrací in vitro prokázána reverzibilní vazba na lidské plazmatické bílkoviny v rozmezí
37 – 39 %. Vzhledem k tomu, že je absorbováno pouze 1 – 2 % lokálně aplikovaného minoxidilu,
zvýšení vazby na plazmatické proteiny in vivo po lokální aplikaci není klinicky významné. Distribuční
objem po intravenózní aplikaci 4,6 mg a 18,4 mg činí 73,1 l a 69,2 l.
Biotransformace
Přibližně 60 % minoxidilu absorbovaného po lokální aplikaci je metabolizováno na minoxidilglukuronid převážně v játrech.
Eliminace
Poločas lokálního minoxidilu činí přibližně 22 hod. ve srovnání s 1,49 hod. u perorální formy.
Devadesát sedm procent (97 %) minoxidilu a jeho metabolitů je vylučováno do moči a 3 % jsou
vylučována do stolice.
Renální clearance minoxidilu a minoxidil-glukuronidu vypočítaná z údajů u perorálních forem činí
průměrně 261 ml/min. a 290 ml/min. Po ukončení podávání je přibližně 95 % lokálně aplikovaného
minoxidilu eliminováno během čtyř dnů.
5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po
opakovaném podání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové
toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
Mutagenita
Minoxidil nevykazuje známky mutagenního/genotoxického potenciálu v četných testech in vitro
a in vivo.
Kancerogenita
Vysoká incidence hormonálně podmíněných nádorů byla pozorována u myší a laboratorních potkanů.
Tyto nádory jsou způsobeny sekundárním hormonálním účinkem (hyperprolaktinemií) a pozorovány
pouze u hlodavců v extrémně vysokých dávkách a jsou stejného mechanizmu jako u rezerpinu.
Aplikace lokálního minoxidilu neprokázala účinek na hormonální status žen. Minoxidil proto
nepředstavuje riziko kancerogenity u člověka.
Teratogenita
Studie reprodukční toxicity u laboratorních potkanů a králíků prokázaly známky maternální toxicity a
riziko pro plod v expozicích velmi vysokých dávek ve srovnání s dávkami určenými pro člověka.
Nízké, i když velice vzdálené riziko poškození plodu u člověka je možné.
Fertilita
Minoxidil v dávkách vyšších než 9 mg/kg (nejméně 25násobek expozice u člověka) aplikovaných
subkutánně laboratorním potkanům jevil souvislost se snížením koncepce a implantačních hodnot
i snížení počtu přežívajících mláďat.
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6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Ethanol 95% (v/v), propylenglykol, čištěná voda
6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.
6.3

Doba použitelnosti

3 roky
6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Chraňte před otevřeným ohněm.
6.5

Druh obalu a obsah balení

Lahvička z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním
uzávěrem, 2 aplikátory, letáček s údaji o výrobci aplikátorů, krabička.
Velikost balení:
1 x 60 ml + 2 aplikátory
6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght, Dublin 24
Irsko
8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/180/88-B/C
9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 31.10.1988
Datum posledního prodloužení registrace: 20.11.2013
10.

DATUM REVIZE TEXTU

17. 12. 2020
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